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الدليل ـ برلين

يبدو أن متغيرات كبرى ستلحق بعالم ما بعد رعب 
النظام  ركائز  زعزعة  إلى  تفضي  وقد  كورونا، 
الدولي الراهن، ليفسح المجال واسًعا إلرساء نظام 

دولي جديد.

يضرب  بات  الذي  الوباء  مفهوم  تخطى  كورونا  ـ 
المادية  الخسائر  ويلحق  األرواح  ويحصد  العالم 
محور  ويصبح  العالم  اقتصاد  في  انهيارا  ويسبب 
إنه  والصين،  أمريكا  بين  أممي  وصراع  سجال 
مقدرات  على  والهيمنة  واالستحواذ  النفوذ  صراع 

العالم...

ـ وباء كورونا أحد االختبارات األكبر لقدرات هذا 
الحالية؛  بأطره  البقاء  على  االستمرار  في  النظام 
بمتابعة  المستويات  جميع  على  مشغول  كله  فالعالم 
انتشاره  وتيرة  اتساع  مع  قلقه  ويتعاظم  أخباره، 
إلى جميع دوله، العديد منها غير قادر بالمرة على 
مدى  حول  شكوكا  هناك  أن  كما  تداعياته  مواجهة 
تحّدٍ  فهو  المتقدمة،  الدول  لدى  القدرات  هذه  توافر 

حقيقي للنظام العالمي القائم".

ـ ما قبل كورونا لن يكون ما بعد كورونا، بعد أن 
حقيقة  ألمريكا  حليفة  أخرى  ودول  أوروبا  أدركت 
يُتوقع  بات  بحيث  األمريكية،  والسياسات  المواقف 
أزمة  بعد  ألوروبا  والموقف  القرار  استقاللية 
في  ستتكّشف  كثيرة  حقائق  أن  شك  وال  كورونا، 
المقبلة، وهناك خبرات بديلة في  األسابيع واألشهر 
للعالم  نجاة  ل طوق  تَُشّكِ أن  يمكن  الصين وغيرها، 

بدال عن أمريكا.

الوباء  إن  القول  يمكن  هذا،  كل  من  الرغم  على  ـ 
لمراجعة  محًكا  يشكل  وخطورته،  قساوته  على 

الذات والوقوف على االختالالت، 
علمية  بسبل  تجاوزها  ومحاولة 

وعقالنية في المستقبل. 
إيقاظ  من  االنتشار  هذا  مّكن  فقد 
حّفز  كما  بالمواطنة،  الشعور 
من  عدد  في  التضامن  على 
توفير  أهمية  أيًضا  وأبرز  البلدان، 
المخاطر  مستوى  في  طبية  بنيات 
االستثمار  وحيوية  والتحديات، 
باعتباره  العلمي  البحث  مجال  في 
البوابة الحقيقية نحو التقدم، وتحقيق 

األمن بمفهومه اإلنساني الشامل.

ـ نُدرك جيًّدا أّن ُهناك حرًبا كالميًّة 
الفيروس  بنشر  ُمتبادلة  واتّهامات 

بين الواليات المتحدة والصين، وهناك صراع نفوذ 
الصينيّون  الُخبراء  االهتمام،  على  يستحوذ  بات 
وصلوا تطّوًعا إلى إيران وإيطاليا وكل بلد منكوبة 
بعيًدا عن  ومّجاًنا،  الُمساعدة،  تطلب  الفيروس  بهذا 
أمريكيًّا  خبيًرا  أّن  نسمع  ولم  اإلعالمية،  الدعاية 
أّن  ذلك  من  واألكثر  الدول،  هذه  إلى  واحًدا وصل 
إدارة ترامب لم تتعاطف ُمطلًَقا مع الّشعب اإليراني 

في محنته الحاليّة.
تبرعت الصين في األسابيع الماضية بأجهزة للكشف 
وأرسلت  لكمبوديا،  المستجد  كورونا  فيروس  عن 
طائرات محملة بأجهزة تنفس صناعي وأقنعة واقية 
كذلك  وتعهدت  وفرنسا،  إيطاليا  إلى  طبية  وطواقم 
وأوفدت  أخرى،  ودول  وإسبانيا  الفلبين  بمساعدة 

أطباء إلى إيران والعراق. 
الرئيس الصيني شي جين بينغ أعرب عن مواساته 
لرئيس الوزراء اإلسباني  قائاًل: “بعد الغيوم تشرق 
تعززا  أن  يجب  الدولتين  أنَّ  وأضاف  الشمس”، 

التعاون والتواصل إثر تفشي هذا الفيروس.

الصينية  المنتجات  على  كبير  بشكل  العالم  يعتمد  ـ 
في مواجهة كورونا، وتُعد الصين المنتجة األساسية 
للكمامات الجراحية وعززت إنتاجها أكثر من عشرة 
أضعاف وباتت قادرة على تزويد العالم بها. وتنتج 
الصيدالنية  المكونات  من  العظمة  الغالبية  الصين 
المضادة  األدوية  صناعة  في  المستخدمة  النشطة 

لاللتهابات الثانوية الناجمة من اإلصابة بكورونا.
مثل  لدول  الدعم  تقديم  خالل  من  الصين  وتسعى 
إيطاليا، تسليط الضوء على الصعوبات التي واجهتها 
الدول األوروبية في مساعدة بعضها البعض، ووضع 
نفسها في مقارنة مع الواليات المتحدة، التي تصب 
بفرص  أوروبا  ترامب  يصدم  وبينما  صالحها.  في 

صديق  أنها  على  الصين  تبرز  عليها،  سفر  حظر 
كريم وغير أناني.

لهذا  لالستعداد  الوقت  للعالم  الصين  أتاحت  لقد  ـ 
الوباء”

غنية  أوروبية  دول  فيه  تعاني  الذي  الوقت  في  ـ 
فيروس  بسبب  الصحي  نظامها  على  الضغوط  من 
وإسبانيا  بريطانيا  في  الحال  هو  كما  كورونا، 
وفرنسا، تبدو األوضاع أكثر صعوبة في الدول التي 
إذا كانت تستضيف  الموارد، خاصة  قلة  تعاني من 

أعدادا كبيرة من الالجئين.
الدولية  اللجنة  رئيس  ميليباند،  ديفيد  يقول  وحسبما 
اضطرت  التي  والعائالت  الالجئين،  أن  لإلغاثة 
الحروب والصراعات،  للنزوح من مساكنها بسبب 
فيروس  إنتشار  بسبب  أكبر  لمخاطر  معرضون 

كورونا.
وحذرت عدة منظمات تعمل في مجال إغاثة ودعم 
الالجئين من اآلثار الكارثية على معسكرات الالجئين 

إذا انتشر فيروس كورونا بين من يقيمون فيها.
فيروس  تفشي  من  اليونانية  السلطات  حذرت  كما 
آالف  تأوي  التي  اليونانية  الجزر  في  كورونا 

المهاجرين، مثل جزيرة ليسبوس.
مليون  مليون ونصف  نحو  يأوي  الذي  لبنان،  وفي 
من الالجئين، تزايدت المخاوف من انتشار الفيروس 
عشرات  وجود  مع  خاصة  الالجئين،  مخيمات  في 

المصابين بالفيروس بين اللبنانيين أنفسهم. 
والسودان  وغزة  الفلسطينية  بالمخيمات  بلك  وما 
والصومال وجيبوتي وسائر الدول، التي نعرف أنها 

لن تصمد أمام العدو االمجهول.
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كورونا  وفيروس  المهاجرين  بين  المجري  الحكومة  رئيس  ربط 
المستجد، واعتبره فيروس "جاء به األجانب وينتشر في صفوفهم".

وقال الزعيم الشعبوي فيكتور أوربان، في حوار مع اإلذاعة المجرية: 
"نرى أن الفيروس جاء به األجانب خصوصا وهو ينتشر في صفوفهم".

وأعلنت المجر حتى اآلن 19 اصابة بفيروس كورونا المستجد، وسجل 
أكثر من نصف عدد اإلصابات إيرانيين يدرسون في المجر.

وبّرر أوربان قرار الحكومة غلق الجامعات في البالد بـ"وجود كثير 
من األجانب هناك".

وأضاف: "ليس صدفة ظهور الفيروس أوال عند اإليرانيين"، وتابع "ال 
نستطيع فصل عشرات آالف الطلبة األجانب عن الطلبة المجريين".

وجبهة  الهجرة  جبهة  جبهتين،  على  حربا  "نخوض  أوربان:  وتابع 
فيروس كورونا المستجد، وهما مرتبطتان ألن وكالهما ينتشران عبر 

التنقالت".
وضاعفت بودابست عام 2018 عدد المنح الدراسية لألجانب، ليرتفع 

عدد المستفيدين من 2500 إلى 5000.
طلبات  استقبال  المجر  علقت  أراضيها،  على  الفيروس  ظهور  ومنذ 
الحكومة  الحدود، واعتبرت هذا االجراء وقائيا. وتقول  الهجرة على 
كبير  بشكل  المتضررة  إيران  عبر  المرور  اللجوء  لطالبي  يمكن  إنه 

بفيروس كورونا المستجد.
وهددت  اإليرانيين،  للمواطنين  التأشيرات  منح  أيضا  المجر  وعلقت 
الحكومة المقيمين اإليرانيين بالسجن والطرد في حال لم يتعاونوا مع 

السلطات الصحية.
من  إيرانيين  طالبين  سترّحل  أنّها  المجرية  الداخلية  وزارة  وأعلنت 
أوامر  يحترما  ولم  المستجد،  كورونا  بفيروس  أصيبا  بعدما  البالد، 

الحجر الصحي.

الشرطة  أن  الى  يمينية متطرفة، مشيرا  ألمانيا حظرت جماعة  إن  الداخلية  قال وزير 
تستهدف  لحملة  تكثيف  في  واليات،  عشر  في  أعضائها  أبرز  من   21 منازل  دهمت 

المنظمات المعادية للسامية، إثر هجمات شنها عنصريون أسفرت عن سقوط قتلى.
وقال وزير الداخلية إنه حظر جماعة "الشعوب والقبائل األلمانية المتحدة". وهو أول 
تعلن والءها  التي  الرايخ"  بحركة "مواطنو  لها صالت  نوعه ضد جماعة  إجراء من 

للرايخ األلماني، وهو االسم الرسمي أللمانيا قبل الحرب العالمية الثانية.
وقال زيهوفر في بيان: "نحارب التطرف اليميني والعنصرية ومعاداة السامية بال هوادة، 
حتى في أوقات األزمات"، مضيفا أن الجماعة مارست "التشدد اللفظي" ضد الموظفين 

الحكوميين وأسرهم.
خالل  من  واضحة،  بصورة  يعبرون  الجمعية،  أعضاء  إن  الداخلية  وزارة  وقالت 

العنصرية ومعاداة السامية وتحريفهم للتاريخ، عن عدم تسامحهم حيال الديمقراطية".
وكثفت ألمانيا مراقبتها للجماعات اليمينية المتطرفة والمتعاطفين معها بعد حادث إطالق 
نار على اثنين من مقاهي تدخين الشيشة بالقرب من فرانكفورت نفذه مسلح عنصري 
قتل فيه تسعة أشخاص، وهجمات أخرى شنها مسلح معاد للسامية فى مدينة هاله أسفرت 

عن مصرع اثنين .
وعززت المخابرات الداخلية مراقبتها لجناح متطرف في حزب (البديل من أجل ألمانيا) 
للديمقراطية  تهديد  أكبر  يشكل  اليميني  التطرف  إن  المخابرات  رئيس  وقال  اليميني. 

األلمانية.
يذكر أن الجماعات التي تطلق على نفسها "مواطنو الرايخ" أو "مديرو أنفسهم"، تضم 

أفرادا ال يعترفون بشرعية الجمهورية األلمانية التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية.
ويدعي الكثير من هؤالء أن جمهورية ألمانيا االتحادية ليست دولة في الواقع بل هي 
تتخذها  التي  يقاومون اإلجراءات  أنهم  كما  بقوانينها وال سلطاتها  يعترفون  شركة وال 

الدولة ويتسم جزء من هذه المقاومة بالعنف.
وحسب تقديرات المخابرات الداخلية ، فإن عدد أفراد هذه الجماعات يبلغ نحو 19 ألف 

شخص على مستوى ألمانيا كما يَُصنَّف أفرادها بأنهم مرتبطون بالسالح.
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عبر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن خيبة أمل كبيرة في االتحاد األوروبي 
لعزوفه عن مساعدة بالده في مواجهة فايروس كورونا.

بينما  العالمي غير موجود“،  وبنبرة غاضبة قال الرئيس الصربي إن ”التضامن 
الوحيد  أمله  الورق“ وعلق  بأنه ”قصة خرافية على  األوروبي  التضامن  وصف 

بالصين، معتبرا رئيسها شي جينغ صديقا وأخا مقربا لصربيا.
وصب الرئيس الصربي جام غضبه على االتحاد األووربي الذي تخوض بالده منذ 
سنوات مفاوضات لالنضمام إليه، وشكا بحسرة من قرارات االتحاد األوربي بمنع 
بالده من استيراد المعدات الطبية بحجة عدم وجود ما يكفي لدول االتحاد، مستذكرا 
أن زعماء االتحاد كانوا يصدرون األوامر لصربيا بعدم شراء البضائع من الصين.

وقال: ”إن هذا القرار اتخذ من أشخاص كانوا يرسلون لنا األوامر أنه ال ينبغي لنا 
شراء البضائع من الصين… هوالء كانوا يريدون منا أن نعدل شروط مناقصاتنا 
الخارجية، بحيث ال يكون السعر المنخفض هو األولوية، لنشتري بضائعهم ذات 

الجودة األعلى“.
وتابع: ”كانوا يطلبون أن نشتري كل شيء من االتحاد األوروبي… عندما كانوا 
يريدون المال الصربي فرضوا علينا شروط مناقصاتهم، لتأخذ الشركات األوروبية 

المال الصربي“.
وأردف: ”اليوم وسط األلم والخطر لم يعد المال الصربي ضروريا ورفضوا بيعنا 
اليوم  أقوله  المعدات… أقول شكرا لالشيء .. سأجد طريقة لشكرهم، ليس كما 

ككلمات رئيس دبلوماسية ومهذبة“.
لالتحاد  السياسي  الجسم  على  قوي  بشكل  سيؤثر  كورونا  فايروس  أن  ويبدو 
أن مستوى  اليورو  تكتل  بين دول  الوباء  انتشار  اختبار  بعدما أظهر  األوروبي، 

التعاضد ليس على قدر المتوقع.
وكانت إيطاليا العضو المؤسس في االتحاد األوروبي التي تفشى فيها المرض أكثر 
من نظيراتها في االتحاد، قد عبرت عن خيبة األمل من االتحاد األوروبي واتهمت 

التكتل بوضع العراقيل أمامها.
األوروبية) على  (الدول  منها  ”ننتظر  ماتاريال:  اإليطالي سيرجيو  الرئيس  وقال 
األقل أال تعيق مساعي التضامن معنا في مواجهة الفيروس، ضمن إطار المصلحة 

المشتركة“.
ومنذ قدوم فايروس كورونا إلى أوروبا بدا أن كل دولة تكتفي بإجراءاتها األحادية 
في  سقط  االتحاد  بأن  أوحى  ما  الخاصة،  مقدراتها  بحسب  الفايروس،  لمكافحة 

االختبار القاسي، وكان إسفينا لخالف سيكون له ما بعده.
القارة  إلى أن تفشي كورونا في  إنترست“ األمريكية  فقد ذهبت مجلة ”ناشيونال 
الدول  تعامل  نتيجة  األوروبي  االتحاد  تفكك  إلى  النهاية  في  يؤدي  قد  األوروبية 
األعضاء بشكل فردي مع الوباء ورفض الدول الرئيسية تقديم المساعدة لألعضاء 

األقل ثراء.
في  الفردي  العمل  اختارت  األوروبي  االتحاد  دول  معظم  أن  المجلة  وذكرت 
مواجهتها لكورونا، بما فيها إغالق الحدود وحظر السفر والحجر الصحي اإللزامي 

إضافة إلى قرار عدد من دول االتحاد منع دخول اإليطاليين.
وتوقع التقرير أن تواجه أكبر االقتصادات األوروبية وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا 
مصاعبا كبيرة في الفترة المقبلة بسبب كورونا، ما سيقلل من قدرتها على مساعدة 
الدول الصغيرة، التي قد تطلب خطة إنقاذ من شركائها بسبب عدم قدرتها على 

المواجهة.
بأي مسؤولية،  الشعور  دون  الضمير  بريطانيا مرتاحة  التقرير ستكون  وبحسب 
لخروجها من االتحاد، بينما توقع أن تقرر إيطاليا أنها ستكون أفضل حاال لو أنها 

خارج االتحاد.

العدل  وزيرة  مسودة  زيهوفر،  هورست  األلماني  الداخلية  وزير  رفض 
األلمانية كريستينه المبرشت، بشأن ترسيخ حقوق األطفال في الدستور.

وقال زيهوفر، في تصريحات: "أريد ترسيخ حقوق األطفال في الدستور... 
على  البافاري) حرصت  االجتماعي  (المسيحي  للحزب  رئيسا  كنت  عندما 
مفصلة  المطروحة  المسودة  لكن  الحاكم،  االئتالف  ميثاق  في  ترسيخها 

ومتشعبة إلى حد ما".
الجهة  هي  الداخلية  وزارة  ليست  "دويتشالند"،  شبكة  معلومات  وبحسب 
الوحيدة المعترضة على مسودة وزارة العدل، بل أيضا ديوان المستشارية، 

وتقريبا جميع الوزارات التي يقودها التحالف المسيحي.
تعديل  إلى  الديمقراطي،  االشتراكي  للحزب  المنتمية  المبرشت،  وتسعى   
المادة 6 من الدستور، التي تنظم العالقة بين اآلباء واألبناء والدولة. وتتضمن 
المسودة إضافة الفقرة التالية: "كل طفل له الحق في الرعاية والحماية ودعم 
حقوقه األساسية، بما فيها الحق في التطور إلى شخصية مسؤولة في المجتمع، 
الدولة  الطفل على نحو مناسب في جميع تصرفات  يتعين مراعاة مصلحة 
التي تتعلق بحقوقه على نحو مباشر. لكل طفل الحق في اإلنصات إلى رأيه 

عند اتخاذ قرارات رسمية تتعلق بحقوقه على نحو مباشر".
لحقوق  بترسيخ واضح  منذ سنوات  الطفل  بحماية  معنية  منظمات  وتطالب 
المتحدة  األمم  ميثاق  لوائح  أن  إلى  المنظمات  وتشير  الدستور.  في  الطفل 

لحقوق الطفل لم تُطبق على النحو الكافي حتى اآلن في ألمانيا.
واتفق التحالف المسيحي والحزب االشتراكي الديمقراطي في ميثاق االئتالف 
على إجراء تعديل دستوري في هذا الشأن. ويحتاج إجراء التعديل الدستوري 

إلى موافقة ثلثي نواب البرلمان االتحادي ومجلس الواليات (بوندسرات).

أكد وزير االقتصاد األلماني بيتر ألتماير أن اقتصاد ألمانيا، وهو األكبر في 
أوروبا، سيعود عاجال أو آجال إلى وضعه الطبيعي بعد أزمة "كورونا".

وقال ألتماير في مؤتمر صحفي في برلين: "نحن جميعا نتوقع أنه عاجال أو 
االقتصاد  وسيستأنف  الطبيعي  إلى وضعه  االقتصادي  النشاط  سيعود  آجال 

مساره الناجح".
فيروس كورونا  تفشي  العالم تضررا من  في  البلدان  أكثر  ألمانيا من  وتعد 
المستجد، من حيث عدد اإلصابات، وثالث أكثر الدول تضررا في أوروبا 

بعد إيطاليا وإسبانيا.
كريستين  األوروبي  المركزي  المصرف  رئيسة  أبلغت  نفسه  السياق  في 
الغارد، رؤساء دول وحكومات االتحاد األوروبي أن تراجع أنشطة األعمال 
اقتصاد  حجم  تقليص  إلى  يؤدي  أن  يمكن  كورونا،  فيروس  انتشار  بسبب 

االتحاد األوروبي بنسبة 5 في المئة.
النشاط  توقف  أن  من  حساباته  في  انطلق  األوروبي  المركزي  أن  ويذكر 
النمو  وتائر  في  انخفاض  إلى  يؤدي  أن  يمكن  واحد  شهر  خالل  التجاري 
االقتصادي بنسبة 2.1 في المئة. وبالتالي، سينخفض الحجم الكلي لالقتصاد 
األوروبي بنسبة 1.3 في المئة. وإذا تم فرض قيود لمدة ثالثة أشهر، كما 
يقترح المركزي األوروبي، فسوف ينخفض النمو االقتصادي بنسبة 5.8 في 

المئة، مما سيؤدي إلى انخفاض في حجم االقتصاد بنسبة 5 في المئة.
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عادل فهمي

في  عادة  الهادئة  السياسية  الساحة  هز  زلزال  إنه 
في  أجريت  التي  االنتخابات  انتهت  أن  بعد  ألمانيا، 
إلى طريق مسدود. وظلت  الشرقية  تورنجن  والية 
األزمة بال حل حتى فبراير هذا العام، عندما انتُـِخب 
مرشح ليبرالي لم يكن فوزه متوقعا رئيسا للحكومة 
بمساعدة الحزب اليميني المتطرف، البديل من أجل 
حزب  إلى  المنتمين  من  المحليين  والساسة  ألمانيا، 
االتحاد الديمقراطي المسيحي cdu. ويشكل تعاون 
حزب االتحاد الديمقراطي المسيحي مع حزب البديل 
من أجل ألمانيا خرقا كبيرا لإلجماع األلماني طوال 
فترة ما بعد الحرب الذي كان يستبعد تعاون األحزاب 

الرئيسة مع اليمين المتطرف.
في وقت الحق، استقال العديد من المسؤولين على 
في  كانت  األكبر  الصدمة  لكن  الواليات،  مستوى 
العاشر من فبراير عندما استقالت على نحو مفاجئ 
وخليفة  الحزب  زعيمة  كارنباور،  كرامب  أنغريت 
لقد سقطت  ألنها فشلت  أنجيال ميركل.  المستشارة 
في وقف ساسة حزبها في تورنغن، لكنها سبق أن 
زعيمة  أصبحت  منذ  األخطاء  من  العديد  ارتكبت 
التعليق حول  للحزب في عام 2018 (بما في ذلك 
اإلنترنت) حتى وهي  الرقابة على  ضرورة فرض 
السوري  للصراع  حال  (اقترحت  للدفاع  وزيرة 
التركي دون التشاور مع وزير الخارجية)، ونتيجة 
استطالعات  في  شعبيتها  مستوى  انخفض  لهذا، 

الرأي قبل فترة طويلة من التصويت في تورنغن.

حزب يبحث عن زعيم
باب  فتح  كارنباور  أنغريت كرامب  استقالة  أعادت 
أولئك  وبين  لميركل،  محتمل  خليفة  عن  البحث 
وزير  حقيقية  فرصة  لديهم  أنهم  يستشعرون  الذين 
إلى  تحول  الذي  والسياسي  شبان"،  "ينس  الصحة 
ممول "فريدريش ميرتز"، و"أرمين الشيت" رئيس 
وزراء والية شمال الراين- وستفاليا، الوالية األكثر 
اكتظاظا بالسكان في ألمانيا. ومع اقتراب االنتخابات 
إلى  الحزب  سيحتاج   ،2021 عام  في  البرلمانية 
وقد  العام،  هذا  نهاية  بحلول  جديد  زعيم  اختيار 
أوضحت أنغريت كرامب كارنباور أن هذا الشخص 
األول  الحزب  مرشح  أيضا  يكون  أن  له  ينبغي 

لمنصب المستشار.
كان  إذا  ما  هو  اآلن  إلحاحا  األكثر  السؤال  لكن 
االشتراكي  الحزب  مع  الحاكم  ميركل  ائتالف 
إلى  ألمانيا  فتنزلق  ينهار،  قد   spd الديمقراطي 
أزمة سياسية خطيرة. الواقع أن التحالف بين حزب 
الشتراكي  والحزب  المسيحي  الديمقراطي  االتحاد 
مزعج  "زواج  األحول  أفضل  في  هو  الديمقراطي 
بسبب  الضرورة  إليه  دعت  وقد  مريح"،  وغير 
في  البديل  حزب  دعم  سجله  الذي  القوي  الصعود 
جانب  فإلى   .2017 سبتمبر  في  العامة  االنتخابات 
االتفاق على حزمة من سياسات المناخ في الخريف 

نجاحات  بضعة  سوى  الحكومة  تحقق  لم  الماضي، 
في طريق طويل.

عالوة على ذلك، تأتي أزمة حزب االتحاد الديمقراطي 
االشتراكي  الحزب  انهيار  أعقاب  في  المسيحي 
وزير  شولتس،  أوالف  لقي  فقد  ذاته،  الديمقراطي 
المالية ونائب المستشارة، هزيمة قاسية في المحاولة 
االشتراكي  للحزب  زعيما  يصبح  لكي  بذلها  التي 
خطة  أنهت  النتيجة  هذه  أن  ويبدو  الديمقراطي، 
منطقة  في  مصرفي  اتحاد  إلقامة  الطموحة  شولتز 
اليورو، وما زاد الطين بلة أن معدالت تأييد الحزب 
أدنى مستوياتها في فترة ما  إلى  االشتراكي هبطت 
بعد الحرب (13%)، مما يجعل الحزب بال فرصة 

تقريبا للتواجد في الحكومة المقبلة.

الخضر قادمون
من المرجح أن يحل حزب الـُخـضر، الذي عاد إلى 
الظهور بقوة وحظي بحشد ملحوظ في استطالعات 
مايو  في  األوروبي  البرلمان  انتخابات  منذ  الرأي 
2019، محل الحزب االشتراكي الديمقراطي. فعلى 
مدار العام الماضي، كان الثنائي على رأس الحزب- 
أنالينا بيربوك وروبرت هابيك- محل جدال متزايد 
المستقبل.  في  أللمانيا  محتملين  قائدين  بوصفهما 
في  شعبية  الساسة  أكثر  ثاني  حاليا  هابيك  ويُـَعد 

ألمانيا، بعد ميركل.
االتحاد  حزب  في  الحالية  األزمة  استمرت  إذا 
الحصول  في  الحزب  وفشل  المسيحي  الديمقراطي 
على أكبر حصة في االنتخابات العامة المقبلة، فمن 
المرجح أن يذهب حق تسمية المستشار إلى حزب 

الـُخـضر. 
ال شك أن حكومة ائتالفية باللونين األخضر واألسود 
حيث يكون حزب االتحاد الديمقراطي المسيحي هو 
السياسة  في  أولى  سابقة  ستكون  األصغر  الشريك 
األلمانية، كما ستكون سابقة غير مستساغة إلى حد 

كبير بالنسبة للحزب.
في ضوء هذا االحتمال، حذرت شخصيات بارزة في 
مشاحنات  من  المسيحي  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
داخلية، وشددت على الحاجة إلى قيادة ثابتة وتعاون 
حتى  الديمقراطي  االشتراكي  الحزب  مع  مستمر 

موعد انتخابات 2021.
التطورات  هذه  أخرى  أوروبية  حكومات  وتراقب 
ألمانيا،  تكون  أن  في  كبيرة  اآلمال  كانت  إذ  بقلق، 
األوروبي  لالتحاد  الدولية  الرئاسة  ستتولى  التي 
الهادي  النور   ،2020 عام  من  الثاني  النصف  في 
يتصل  فيما  وخاصة  األخرى،  األعضاء  للدول 
بتغير المناخ، والهجرة، ومستقبل العالقات التجارية 
القادة  كان  إذا  ولكن  المتحدة،  والمملكة  الكتلة  بين 
السياسيون في ألمانيا منشغلين بتعديالت مراكز القوة 
قدرا ضئيال  يكرسوا  أن  المرجح  فمن  الداخل،  في 
االتحاد  مستوى  على  للقضايا  طاقاتهم  من  للغاية 

األوروبي.

مفترق طرق
في  اندلعت  التي  السياسية  األزمة  تخلو  ال  أخيرا، 
فمع  ميركل،  إرث  على  تؤثر  عواقب  من  تورنغن 
نهايته في عام 2021، ظهرت  اقتراب حكمها من 
بالفعل مخاوف من أن ألمانيا أصبحت دولة بال دفة، 
تفتقر إلى الرؤية، ولم تعد تمثل صوت العقل داخل 

االتحاد األوروبي كما كانت من قبل.
فاقتصادها  تقف اآلن عند مفترق طرق،  ألمانيا  إن 
متخبط - لم يتجاوز نمو الناتج المحلي اإلجمالي العام 
الماضي 0.6- في المئة وهي في احتياج شديد إلى 
كل  من  الرغم  على  ألمانيا،  أن  الواقع  جديد،  زخم 
بالكفاءة،  يتصل  ما  في  وسمعتها  الهندسية  براعتها 
تراجعت في مجال التحول الرقمي والكهرباء، فضال 
عن أهدافها المناخية، وسوف تواجه الحكومة القادمة 
التحول  عملية  وتسريع  االقتصاد  عجلة  دفع  مهمة 
الرقمي وتطبيق الذكاء االصطناعي، في حين تعمل 
أيضا على إبقاء ألمانيا على المسار الصحيح لتلبية 
هدفها المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 

.2050
وفي ضوء االضطرابات الحالية التي تجتاح الحزبين 
الحاكمين في ألمانيا، يصبح التوصل إلى حل سريع 
ألزمة القيادة في حزب االتحاد الديمقراطي المسيحي 
ضرورة أساسية، ذلك أن الشلل السياسي المطول قد 

يلحق الضرر الشديد بكل من ألمانيا وأوروبا.
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د. أمير حمد

من حيث سرعة االنتشار: األخبار الكاذبة تكسب
موقع  على  المنشورة  للتغريدات  تحليل  أظهر 
عامي  بين  شخص  مليون   3 قبل  من  »تويتر« 
أكثر  تنتشر  المزيفة  األخبار  أن  و2017،   2006
من الحقيقية على وسائل التواصل االجتماعي. وكان 
التابع لـ»معهد  الباحثون في مختبر وسائط اإلعالم 
ماساتشوستس للتكنولوجيا« تابعوا انتشار 126 ألف 
بمثابة قصة  التغريدة  وتعتبر  قصة على »تويتر«. 
إذا تضمنت ادعاًء ما، ما يعني أنه ال يجب ربطها 

بأي قصة معينة من مؤسسة إخبارية.
األخبار  تنتقل  إذ  مخيًفا،  كان  الباحثون  وجده  ما 
الحقيقة  من  وأوسع  وأعمق  وأسرع  أبعد  الكاذبة 
مضاعف  بشكل  المعلومات  فئات  من  فئة  كل  في 
ستة  الحقيقية  التغريدات  استغرقت  فقد  مرات.  عدة 
أضعاف المدة الزمنية لتوزيعها عبر »تويتر« على 
1500 شخص. وبصورة عامة، كانت األكاذيب في 
العينة أكثر احتمااًل بنسبة 70% إلعادة تغريدها من 

تلك الحقيقية.

السير مع القطيع.. البشر كائنات اجتماعية
بحجم  مغمورون  اآلن  إننا  نقول  أن  الطبيعي  من 
معه.  التعامل  يمكننا  مما  بكثير  أكثر  معلومات 
يتخذها  التي  األحكام  أن  هي  هنا  الكبيرة  المشكلة 
البشر تعتمد أيًضا على معلومات ثانوية ال تأتي من 
أي مصدر معروف، وتوفر واحدة من أقوى األدوات 
التي نمتلكها للتعامل مع الطوفان نفسه. هذا المصدر 
هو المعلومات االجتماعية أو بعبارة أخرى: ما نعتقد 

أنه يفكر فيه اآلخرون.

اآلن  أنك  تخيل  بمثال.  المعني  هذا  تبسيط  يمكننا 
فجأة  حولك  من  الناس  بدأ  ثم  مزدحم،  مسرح  في 
بالذعر والبحث عن مخرج. ما الذي ستفعله في هذه 
اللحظة؟ حواسك ستنقل لك الحقيقة المجردة وتخبرك 
بشكل  يتحركون  حولك  اآلخرين  األشخاص  أن 
محموم. أنت اآلن بحاجة إلى تفسير هذه المعلومة، 
هو  المعلومات  لهذه  االجتماعي  التفسير  ليصبح 
المحرك األساسي لك للخطوة التالية التي ستأخذها. 
هذا التفسير يقول لك إن هؤالء األشخاص يعتقدون 

أن شيًئا سيًئا يحدث، وهذا يعني أنه من المحتمل أنك 
ستحاول الهرب معهم أيًضا.

على األقل، هذا تفسير ممكن. قد تكون أنت أو هم 
ربما  أو  خاطئ،  إنذار  هناك  كان  ربما  مخطئون. 
تم إساءة فهم جزء من المشهد. حسًنا كل هذا يبدو 
بالثقافة  المتعلقة  المعلومات  منطقيًّا وطبيعيًّا. إال أن 
الرقمية أدخلت شيًئا جديًدا في هذه المعادلة النفسية 
التقليدية، أال وهو مستوى جديد تماًما من االعتماد 
جديدة  ومجموعة  االجتماعية،  المعلومات  على 
كاملة من المخاطر والقلق حول األخطاء وعمليات 

التالعب وشالالت التأثير.

هيندريكس  فينسنت  الدانماركيان  الباحثان  يطلق 
اسم  المضطربة  العمليات  هذه  على  هانسن  وبيل 
المفاجئ  التدفق  بمعنى  إعالمية«،  »عاصفة 
للمعلومات االجتماعية. في نظرهما، بداًل من اتخاذ 
قرار يائس بأننا نعيش اآلن في عصر ما بعد الحقيقة 
الذي تحكمه قوى غير عقالنية، يجادلون في كتابهم 
األكثر  المواقع  من  العديد  بأن   ،»Infostorms«
انقساًما في العالم الرقمي هي في الواقع نتائج صنع 
القرار العقالني تماًما من قبل المعنيين نتيجة لطبيعة 

بيئات المعلومات نفسها.

عندما ينتشر خبر كاذب معين، بمجرد أن يقوم عدد 
صغير من األشخاص بمشاركته على صفحاتهم على 
الشبكات االجتماعية، سيواجه أي شخص يواجه هذا 
أمامهم  الماثل  الخبر  هذا  هل  ثنائيًّا:  خياًرا  الخبر 
لديهم  ليس  أنهم  افتراض  وعلى  خطأ؟  أم  صحيح 
معرفة مباشرة بصحة الخبر، فمن الممكن نظرًيا أن 
يبحثوا عنه في مكان آخر، عبر عملية تحقق تكون 

شاقة وتنطوي على العديد من المطبات.
لكن هذه الرفاهية ال يملكها أغلب الناس، فعلى حد 
تعبير هندريكس وهانسن: »عندما ال تمتلك معلومات 
كافية لحل مشكلة معينة، أو إذا كنت ال ترغب في 
فقد  لمعالجتها،  الكافي  الوقت  لديك  ليس  أو  ذلك، 
نعرف  فعندما  اآلخرين«.  تقليد  المنطقي  من  يكون 
المحيطة  المعلومات  تكون  أو  ما،  القليل عن شيء 
به غير كافية، فمن المنطقي أن ننظر إلى معتقدات 

اآلخرين الواضحة باعتبارها دلياًل على ما يجري.

تحول هذه المالحظة إلى أمر أوتوماتيكي هي واحدة 
كان  اإلنترنت.  عصر  في  التأسيسية  األفكار  من 
االبتكار المبدئي الكبير لمحرك بحث »جوجل« هو 
في  المتمثلة  المستحيلة  المهمة  محاولة  من  بداًل  أنه 
التوصل إلى تقييم أصلي لجودة وفائدة كل موقع ويب 
المستخدمين  تصرفات  تصبح  أن  يمكن  العالم،  في 
النظر  الرئيسي. ومن خالل  المقياس  ومواقفهم هي 
البعض،  ببعضها  الويب  ارتباط صفحات  كيفية  في 
الصفحات  لتصنيف  اعتمدت خوارزمية »جوجل« 
عملية  صلب  في  المحتوى  منشئي  مواقف  على 

التقييم.
الموثوقة  المصادر  مفاهيم  تعتبر  اإلنترنت،  على 
عالمًيا واإلعالنات التي يمكن الوصول إليها عالمًيا 
اليوم،  صارخ  بشكل  واضًحا  األمر  يبدو  إشكالية. 
أهمية  مدى  في  للنظر  مؤقًتا  التوقف  يجدر  ولكن 
شركة  لكل  االجتماعية  المعلومات  وإدارة  قياس 
تسعى تقريًبا لتحويل تريليونات البايتات من البيانات 

عبر اإلنترنت إلى ربح.

ما  يصدقون  الناس  الكاذبة..  األخبار  عن  البحث 
يريدون تصديقه

عند التفكير في االستقطابات السياسية الواقعة حالًيا 
العالم أيًضا، من  في كثير من البالد العربية ودول 
التي  الجديدة  المعلومات  نفسر  أننا  نتذكر  أن  المهم 
كانت  إذا  نصدقها  نحن  الصورة:  بهذه  إلينا  تصل 
تؤكد معتقداتنا ونرفضها إذا كانت تتعارض مع تلك 

المعتقدات.
من الناحية الفسيولوجية، توضح األبحاث أن معالجة 
التي تدعم معتقدات الشخص تؤدي إلى  المعلومات 
يخلق مشاعر  مما  المخ،  في  الدوبامين  مادة  اندفاع 
السعادة. يقول عالم النفس األخالقي جوناثان هايدت، 
حرفًيا«.  إدماًنا  تكون  قد  المتطرفة  »الحزبية  إن 
ما  شيء  يتعارض  عندما  اآلخر،  الجانب  وعلى 
التعثر.  إلى  الناس  يميل  الحالية،  المعتقدات  مع 
تنتج  المرء  معتقدات  مع  تتفق  ال  التي  المعلومات 

استجابة عاطفية سلبية.

أصبح هذا السؤال محل اهتمام ليس فقط الباحثين ولكن حتى الصحفيين والعاملين بمجال اإلعالم لما تمثله هذه األخبار المضللة من مشكلة حقيقية 
لعالم الصحافة واإلعالم في السنوات القليلة الماضية.

ربما ظهرت الكثير من المعلومات التي تتحدث عن كيفية إنشاء المعلومات المضللة، ولماذا يلجأ البعض إلى خلقها من األساس؟لكن ربما لم تتح 
لك الفرصة أبًدا الستكشاف دوافع األشخاص الذين يؤمنون بهذه القصص ويشاركونها. من هنا لجأ باحثون إلى القيام بالمزيد من األبحاث المتعمقة 

لفهم هذا األمر وتحليله.

»لماذا يصدق الكثير من الناس األخبار الكاذبة وينشرونها بكل سهولة، بل وربما يشككون بالحقيقة في المقابل؟«
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من  رؤيته،  يريدون  ما  الناس  يرى  آخر،  معنى 
إلى  باإلضافة  تصديقه.  يريدون  ما  تصديق  أجل 
ذلك، يحب الجميع أن يكونوا على صواب، وتغيير 
كانوا مخطئين،  بأنهم  اعتراف  نظرهم هو  وجهات 
أو على األقل كان لديهم فهم غير كامل لقضية ما. 
كان  إذا  الهويات.  مع  المعتقدات  ترتبط  ما  وغالًبا 
في  تكون  فإنك  هويتك،  تغيير  يعني  إيمانك  تغيير 
تشترك  الذين  الرفض من مجتمع األشخاص  خطر 
معهم في هذه الهوية، وبالطبع هذا أمر صعب على 

اإلنسان.
هذا األمر يفسر لنا لماذا يحاول بعض الناس، ليس 
العناوين  البحث عن  بل  الكاذبة،  األخبار  نشر  فقط 
المزيفة التي تدعم وجهة نظره في مواجهة الفريق 
أنت تريد أن تكون على صواب حتى وإن  اآلخر. 
األمر  هذا  يظهر  معلومات غير مؤكدة.  إلى  لجأت 

جلًيا في مواسم األحداث الكبيرة.
لك  وظهرت  للرئاسة  معيًنا  مرشًحا  تؤيد  كنت  إذا 
المنافس،  المرشح  عن  سلبية  مزيفة  معلومات 
هذه  بنشر  سيقومون  الناس  من  بالقليل  ليس  عدد 
تقبل  ال  حقيقة  أنها  على  عنها  والتحدث  المعلومات 
النقاش. قس على هذا األحداث الكبيرة األخرى مثل 
حتى  وربما  بل  والمظاهرات،  والثورات  الحروب 

بطوالت كرة القدم.

نظرتنا للعالم.. سر انتشار األخبار المزيفة
من  الناس  بين  أكبر  بسرعة  تنتشر  الكاذبة  األخبار 
الناس  يصدق  لماذا  هنا:  السؤال  الحقيقية.  األخبار 
هناك  الحقيقية؟  غير  األخبار  من  النوعية  هذه 
المزيفة  األخبار  بأن  واسع  نطاق  على  افتراض 
تؤكد  التي  القصص  نصدق  أن  نحب  ألننا  تنتشر 
إلى  تشير  الدراسات  إحدى  لكن  العالم.  إلى  نظرتنا 
الخبر  هذا  بأن  اعتقادك  أن  إذ وجدت  ذلك،  خالف 
مزيف أو حقيقي له عالقة أكبر بقدرتك على مقاومة 

»االختصارات العقلية«.
ذلك.  أمكن  كلما  التفكير  بتفادي  معروفون  البشر 
سريع  بديهي  تلقائي  تفكير  بأنه  الالوعي  يتميز 
بدون عناء، يسمح لنا أن نكون مقتصدين بمواردنا 
العقلية المحدودة. الجانب السلبي هو أنه يغذي أيًضا 
تحدي  في  وفشلنا  االستنتاجات  إلى  القفز  إلى  ميلنا 

المفيدة.  غير  النمطية  الصور 
يمكن أن يساعدنا التفكير الفعال 
لكن  تحيزاتنا،  في  التشكيك  في 
يمكن  أنه  أظهرت  األبحاث 
اآلراء  لدعم  أيًضا  استخدامه 
المناخ  تغير  مثل  المستقطبة 
والمؤامرات الخارجية وغيرها.

أراد علماء النفس ديفيد راند من 
للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد 
كلية  من  بينيكوك  وجوردون 
ريجينا  بجامعة  األعمال  إدارة 
معرفة ما إذا كان الناس يؤمنون 
الجهل  بسبب  الكاذبة  باألخبار 
المتعمد أو ما إذا كانوا يتوقفون 

عن التفكير. وجدوا في دراستهم أن األشخاص الذين 
كانوا أكثر قدرة على التفكير السريع كانوا أكثر قدرة 
على التمييز بين األخبار الحقيقية واألخبار المزيفة، 
بغض النظر عما إذا كان الخبر يتفق مع سياساتهم 
إلى  يشير  »هذا  راند:  يقول  ال.  أم  وأيدولوجيتهم 
أن الوقوع في فخ األخبار الكاذبة يتعلق أكثر بعدم 

االهتمام«.
إن  إذ  الشخص.  ذكاء  بمقدار  يتعلق  ال  األمر  هذا 
الميل إلى االنخراط في التفكير يختلف عن قدراتك 
أن  فيمكن  التفكير  عن  تتوقف  عندما  التفكير.  في 
ولكن  خاطئة،  إجابة  أو  صحيحة  إجابة  إلى  تصل 
المقام  في  األمر  في  التفكير  عناء  نفسك  تكلف  هل 
المشكلة  يجعل  قد  هذا  أن  هو  السار  الخبر  األول؟ 
أسهل في معالجتها. يقول راند: »أنت لست مضطًرا 
لحمل الناس على أن يكونوا أقل حزبية والتخلي عن 
تحيزاتهم، األمر أبسط من ذلك بكثير – تحتاج فقط 

إلى حمل الناس على التفكير أكثر قلياًل«.

البشر يميلون للبحث عن المؤامرة
المؤامرة  نظريات  حول  الدراسات  إحدى  وجدت 
بالعزلة  يشعرون  الذين  األشخاص  أن  والخرافات 
أكثر عرضة  هم  الحشد  خارج  يتواجدون  الذين  أو 
ما  وهو  ضدهم،  يتآمر  العالم  بأن  شعور  لتطوير 
يؤدي إلى معتقدات تعارض اآلراء التقليدية السارية 
بالمجتمع. وأوضح الباحثون أن األشخاص الذين ال 
أكثر عرضة  المجتمع هم  أنهم الئقين في  يشعرون 
أو  فيها  المشكوك  القصص  في  معنى  عن  للبحث 
ربما  حقيقية.  تكون  ال  أو  تكون  قد  والتي  المعقدة 
»األخبار  ظاهرة  تفسير  في  األمر  هذا  يساعد 
المزيفة« التي تعصف باإلنترنت في الوقت الحالي.

دورة  إطالق  إلى  التآمري  التفكير  يؤدي  أن  يمكن 
خطيرة، تبدأ بدفع األصدقاء والعائلة بعيًدا مما يؤدي 
لتعميق مشكلة االستبعاد االجتماعي. ثم يبدأ هؤالء 
في مما يجعلهم يبحثون عن معنى في حياتهم وهو ما 
قد يؤدي بعد ذلك إلى تأييد بعض نظريات المؤامرة.

فيسبوك« بدياًل لوسائل اإلعالم
إذ  باآلخرين،  االجتماعي  التواصل  شبكات  تربطنا 
نعد  لم  أننا  بما  الناس.  مع  المعلومات  تبادل  تسهل 

فنحن  محترمة،  مصادر  من  مباشرة  أخبارنا  نتلقى 
عرضة لألخبار المزيفة من اإلعالنات ومستخدمي 
أخباًرا  الذين يصنعون  التواصل االجتماعي  وسائل 

لتحقيق مكاسب مالية.
إن مشاركة القصص من قبل صديق أو أحد أفراد 
مع  المصداقية  من  بالفعل  يعزز  أن  يمكن  األسرة 
يفكرون  قد  الناس  أن  إلى حقيقة  القراء. هذا يرجع 
بطريقة مختلفة ببساطة عند استخدام وسائل التواصل 
االجتماعي عن طريقة تفكيرهم عند مشاهدة األخبار 
المسائية. إذ لماذا ال نريد أن نصدق قصة شاركها 

أصدقاؤنا؟
خدمات وسائل التواصل االجتماعي مثل »فيسبوك« 
الصعب  من  يجعل  مما  األخبار،  من  بالكثير  تعج 
على هؤالء المستخدمين التمييز بين الواقع وما هو 
الخيال. هذا ألنه على وسائل التواصل االجتماعي، 
يسعى المستخدمون بشكل سلبي إلى الحصول على 
المتعة والترفيه، مما يسهل تصديق األخبار الكاذبة.

نستخدمها  التي  المتعة  عقلية  أن  األبحاث  تظهر 
تجعل  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  أثناء 
يتعلق  فيما  للتفكير  لنا  بالنسبة  صعوبة  أكثر  األمر 
أقل عرضة  االستخدام  هذا  يجعلنا  النقدي.  بالتفكير 
لالختيار والتحقق من المعلومات التي نراها. ثم نقوم 
بمشاركة المعلومات دون التحقق الالزم، مع إعادة 
إلى  المعلومات  من صحة  التحقق  مسؤولية  توجيه 

تلك الروابط التي ننشرها فقط.

جزء من المشكلة أيًضا قد يكون في كيفية استجابة 
وسائل اإلعالم التقليدية لتغير عادات القراءة ألولئك 
فقط  تتعلق  ال  المشكلة  األخبار.  عن  يبحثون  الذين 
وسائل  مع  التقليدية  اإلعالم  وسائل  تكيف  بعدم 
اإلعالم االجتماعية، بل المشكلة األساسية هي عدم 
تنتشر.  التي  المعلومات  على  رقابة صحفية  وجود 
التقليدية صعوبة في إيقاف  ستواجه وسائل اإلعالم 
النظر عن  المزيفة بغض  المعلومات  تأثير مصادر 
مدى سرعة تكيفها. هنا نقول إن المزيد من العبء 
االجتماعي  التواصل  وسائل  منصات  على  يقع 

لتمكين المصادر المشكوك فيها من هذا االنتشار.
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أحمد الجمال

هدسون  معهد  في  الباحث  راف،  بيتر  كتب 
لالستقالل  أوروبا  تطلعات  حول  تحلياًل  األمريكي، 
اإلدارة  ضغوط  استمرار  مع  خاصة  أمريكا،  عن 
األمريكية ومحاولة فرنسا االستقالل بأوروبا وتوفير 
أن  الباحث  الناتو. ويرى  بداًل عن  لها  نووية  مظلة 
مشروع فرنسا يعاني من عدة نقاط ضعف، أولها أن 
حتى أكبر حليف لفرنسا في أوروبا – وهي ألمانيا 
أنه شيء،  الخالف مع واشنطن على  إلى  تنظر   –
واالنفصال عنها كلية على أنه شيء آخر. كذلك يرى 
أن أوروبا الضعيفة في حاجة إلى أمريكا أكثر من 

حاجة األخيرة إليها.
تحت  العام  هذا  األمني  ميونيخ  مؤتمر  عقد  وقد 
عنوان »عدم االهتمام بالغرب«. والمعنى المتضمن 
ال  وأوروبا  المتحدة  فالواليات  واضح:  الكلمة  في 
شيء  كل  في  ومتعارضة  منفصلة  مواقف  تتبنيان 
من االتصاالت إلى الطاقة فحسب، بل أنهما أبرزتا 
خالفات حادة فيما يتعلق باللبنات األساسية للعالقات 

الخارجية، أي كيف يجب أن يعمل النظام الدولي.

استطالعات الرأي في ألمانيا تبدي معارضة ألمريكا
إذا كانت استطالعات الرأي معبرة عن الواقع، فنحن 
في حالة انفصال بالفعل. ولم يكن هذا الشعور أكثر 
حدة مما هو عليه في ألمانيا، أهم بلد في أوروبا. ففي 
يناير نشر مركز »بيو« لألبحاث استطالًعا أظهر 
أن 57% من األلمان يحملون وجهة نظر مناهضة 
تماًما للواليات المتحدة. وفي  سبتمبر  ذكر المجلس 
األوروبي للعالقات الخارجية أن 70% من األلمان 
يريدون أن تظل بالدهم محايدة في أي صراع بين 

موسكو وواشنطن.
وتعد الدوافع األلمانية المعادية ألمريكا ظاهرة متعددة 
الجوانب وراسخة في الحياة االجتماعية والسياسية. 
فبالنسبة لبعض األلمان، يُنظر إلى الرأسمالية على 
النظام  على  وتقضي  أساس،  وبال  رحمة  بال  أنها 
االجتماعي من أجل خدمة الجشع الفردي. وبالنسبة 
الغرب  على  المتحدة  الواليات  هيمنة  فإن  لآلخرين 
عندما  العولمة،  عصر  في  خاصة  االستياء،  تولد 
على  األطلسي  المحيط  عبر  الصدمات  أوهن  تؤثر 
النتيجة النهائية بالنسبة أللمانيا أو تخرج دبلوماسيتها 

عن مسارها.  

أمريكا ال تهتم بالدبلوماسية متعددة األطراف
غير أن األهم من ذلك كله في نظر الكاتب هو أن 
ألمانيا تشعر بالفزع ألن الواليات المتحدة، وخاصة 
الرئيس دونالد ترامب، ال تشاركها احترامها  إدارة 
أي  ميونيخ:  في  األمن  لمؤتمر  المركزي  للطموح 

»الدبلوماسية متعددة األطراف«. 
الواليات  في  حتى   – الليبراليين  إن  الواقع  في 
على  األطراف  تعددية  في  يشككون   – المتحدة 
من  رايت  توماس  أوضح  وكما  األوروبي.  النمط 

معهد بروكنجز مؤخًرا فإن اليسار األمريكي يفضل 
المماثل دعًما  التفكير  لذوي  القيم  قائًما على  »نهًجا 
فكرة معينة عن النظام الدولي« بداًل من »مشروع 
يلتئم فيه شمل الجميع بما في ذلك دول مثل الصين 

وروسيا«. 
قد يكون هذا النهج موضع ترحيب في ألمانيا أكثر 
من تركيز إدارة ترامب على النتائج وتقديمها على 
الذين  لأللمان،  تمثل ضربة  تزال  لكنها ال  العملية، 
للحكم  المتخلخلة  األجواء  في  الفنية  تزدهر خبرتهم 
العالمي، ولكنها تتعثر في الصعوبات القاتمة للمنافسة 
األلمان  المسؤولون  أشاد  ميونيخ  في  الجيوسياسية. 
بفخر بمؤتمرهم األخير حول ليبيا، والذي نجح في 
الحصول على موافقة مجلس األمن، لكنهم أقروا بأن 
جهودهم لم تفعل شيًئا يذكر إلبطاء الصراع الفعلي 

على األرض.
ومع إحباط ألمانيا من الواليات المتحدة (واستغراق 
فرنسا  وجدت  »البريكست«)،  في  المتحدة  المملكة 
فرصة للضغط لتحقيق أحالمها الديجولية، وهي في 
كل منعطف تسعى إلى تمكين االتحاد األوروبي مع 

الحد من نفوذ »الناتو«. 

أسباب عدم قدرة أوروبا التخلي عن أمريكا
أواًل ال تزال أوروبا منقسمة فيما بينها. حتى أقرب 
أظهرتا   – وفرنسا  –ألمانيا  مفترضتين  حليفتين 
ماكرون  استخدم  إذ  المؤتمر.  خالل  حادة  خالفات 
من  صاخبة  موجة  مؤخًرا  وأطلق  متوتًرا،  أسلوًبا 
األكثر  بالنهج  المدمرة، تصطدم جميعها  المبادرات 
الذي تفضله برلين. وفي  للتنبؤ  قابلية  ثباًتا واألكثر 
حين يعلن ماكرون عن مواقف جديدة، بما في ذلك 
برلين  تشعر  روسيا،  مع  اإلستراتيجي  التواصل 
أوروبا  أهم دولتين في  تعد  بالقلق والدهشة. وهكذا 

على خالف، من غرب البلقان إلى ليبيا.
وتمتد هذه االختالفات إلى الهيكل السياسي ألوروبا. 
وبحذلقته المعتادة، توجه ماكرون إلى ميونيخ إللقاء 
خالل  من  تأثيره  لممارسة  أيًضا  ولكن  خطاب، 
المعارضة  أحزب  مع  وااللتقاء  األلمانية،  الصحافة 

في البالد؛ كل ذلك في خدمة رؤيته ألوروبا. 

أوروبا تسير في طريق الضعف واالضمحالل
قوة  مؤشر  أي  إلى  استناًدا  ثانًيا 
فعلي تسير أوروبا في طريقها إلى 
الضعف. إذ يفتقر اقتصادها غير 
التي  المخاطرة  ثقافة  إلى  المرن 
تركيبتها  وتتحول  االبتكار،  تنتج 
الديموجرافية من سيئ إلى أسوأ. 
ألوروبا  العسكرية  والقدرات 
مادة  تكون  أن  تعدو  ال  الغربية 
خبير  عن  البحث  وينقل  للنكات. 
أمريكي قال له بعد المؤتمر: »ما 

الفائدة من عقد مؤتمر أمني في بلد جيشه أصغر من 
جيش فرنسا؟«. 

للقارة في حالة تفتت.  التيار الرئيس الموثوق  حتى 
من  الوسط  أحزاب  إن  يقول  أن  يستطيع  أحد  فال 
المؤكد فوزها في االنتخابات القادمة، وحتى ماكرون 
فربما يكافح من أجل الفوز والبقاء في اإلليزيه بعد 
عام 2022. ونتيجة لذلك عندما ينظر األمريكيون 
إلى أوروبا، فإنهم يرون قارة متدهورة في حاجة إلى 
دعم الواليات المتحدة بداًل عن اتحاد أوروبي على 

وشك اإلقالع ُمَحلًقا.

مختلفة  لغة  تتحدثان  وأوروبا  المتحدة  الواليات 
بشأن الصين

قوة  إلى  تفتقر  أوروبا  أن  األمريكيون  يدرك  ثالًثا 
تميل  العالم  في  أخرى  كتلة  توجد  ال  فاليوم  جذابة. 
إذا  أخرى:  بعبارة  أمريكا.  من  أكثر  أوروبا  إلى 
انفصلت أوروبا حقيقة عن الواليات المتحدة، فستجد 
صعوبة في العثور على أطراف ثالثة تفضلها على 
يحافظ  طوكيو،  إلى  القدس  فمن  المتحدة.  الواليات 
جميع الشركاء الطبيعيين ألوروبا على عالقات مع 

واشنطن أوثق من عالقتهم مع بروكسل. 
لكن في الغالب األعم ال تشترك مراكز القوى الكبرى 
السلطة  لتجاوز  انجذابها  في  أوروبا  مع  العالم  في 
بالدبلوماسية  الخاصة  صيغتها  في  وال  القومية، 
األمريكيون  يدرك  لذلك  ونتيجة  األطراف.  متعددة 
أوروبا  تنفصل  أن  أكبر  نحو  المرجح على  أنه من 
على  قضية  كل  أساس  على  المتحدة  الواليات  عن 

حدة بداًل عن أن تتبنى موقًفا إستراتيجًيا مستقاًل.
يقدمون  الذين  بالُخطاب  مليء  العالم  فإن  ذلك  ومع 
الخصوص  وجه  على  للتعاون.  مغرية  عروًضا 
تشجع أقوى دولتين غير ليبراليتين – وهما الصين 
الواليات  عن  االبتعاد  على  أوروبا   – وروسيا 
المتحدة. وكلتاهما تقدمان بدائل زهيدة الثمن للنظام 
الدولي الليبرالي في مجال االتصاالت والطاقة. ومن 
المالحظ بقوة أن اعتماد ألمانيا االقتصادي المتزايد 
على الصين يدفعها بعيًدا عن الواليات المتحدة لتكون 
أقرب إلى الحياد الفعلي في القضايا األمنية الرئيسة. 
السنوات  في  االتجاه  هذا  يزداد  أن  المرجح  ومن 

القادمة. 
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حصلت  التي  المتطرفة  اليمينية  الهجمات  )غادة( 
مؤخرا ضد األجانب في مدينة هاناو، ما هو رأيك 

بها ؟
بدأ  المتطرف  اليمين  قبل  الخطير من  التصعيد  هذا 
يؤثر علينا كثيرا، صرنا نخاف بل نعيش في حالة 
رعب مستمر على وجودنا وعلى أوالدنا، ألن عدد 
واألحزاب  األجانب  لوجود  والمعادين  المتطرفين 

التي تنادي بذلك يزداد بشكل متصاعد. 
معلومات عن  بأية  يدلي  نفسه كي ال  قتل  أنه  أظن 
الجهات التي تقف خلفه، والتي ربما تخفي مخططات 

وهجمات أخرى ال ندري عنها.
للصعود  مرشح  المتطرف  البديل  حزب  ان  اعتقد 
اظنه حزب متطرف وهذا ينذر بتزايد موجة العداء 

والكراهية والرفض لألجانب والمسلمين.
من وجهة  األجانب  لكراهية  دوافعهم  ما هي  ترى 

نظرك ؟
- اعتقد بصورة عامة ـ وحسب رأيي طبعا ـ ربما 
الخصوص  وجه  ولى  الالجئين  إعداد  زيادة  بسبب 
زيادة عدد المسلمين منهم. وربما ألن هناك عدد من 
األلمان واألوربيين يعتنقون اإلسالم، ربما هذا يثير 
حفيظتهم ومخاوفهم بنفس الوقت. أظنهم يخافون أن 
تفقد أوروبا هويتها الخاصة. معظمهم يرى األغراب 

تهديداً. هناك اعتداءات من مسلمين متطرفين تسببت 
أيضا في زيادة حالة العداء ضد األجانب. 

بدافع  المسلمين  على  يعتدون  أنهم   تظنين  هل 
الخوف منهم ؟

تفكر قليال .. ممكن أن يكون دافعهم الخوف لكن أظن 
زمان  من  معلنة  كراهيتها  المتطرفة  الحركات  أن 
والمسلمين،  والعرب  األجانب  وصول  قبل  وحتى 
هم اخذوا الالجئين كذريعة، ناهيك عن أن الالجئين 
تهديد  عامل  شكلوا  مؤخرا  وصلوا  الذين  الشباب 
وحرفيين  متعلمين  أنهم  شعروا  عندما  لهم  وجودي 
العامل  على  يؤثر  وهذا  بالعمل  فرصهم  وأخذوا 
والحرفي والموظف األلماني من وجهة نظرهم وهم 
يعتقدون انهم من طبقة عالية مقارنة باألجانب كونهم 
أصحاب وأبناء البلد األصليين، شعروا انهم خسروا 
وتدنى مستوى معيشتهم. وكما ترين االن أينما ذهبت 
في مؤسسة أو دائرة حكومية أو القطاع الخاص أو 
الجامعات  وحتى   أجانب  فيها  والمقاهي  المطاعم 
األجانب،  الطلبة  من  كبيرة  نسبة  فيها  والمدارس 
وهذا يسبب ازعاجا وقلقا للمتطرفين وزاد من نسبة 
اإلسالمية  الجماعات  ان  عن  عدا  لنا،  كراهيتهم 
المتطرفة التي ظهرت مؤخرا لعبت دورا كبيرا في 

تأجيج مشاعر الكراهية.
هذه  من  للدولة  الرسمي  والموقف  الحكومة  تعاطي 
االعتداءات والجماعات اليمينية المتطرفة، هل هو 

كاف؟
- االكتفاء بتوجيه اإلدانة ونقد هذه الحركات اليمينية 
واألحزاب  الحركات  هذه  فدخول  كاف  ليس  أكيد  
إلنجاح  االنتخابية   األصوات  وتقديم  الحكومة  في 
بعض الشخصيات السياسية طبعا ستؤثر علينا بشكل 
صنع  في  مشاركتهم  خالل  من  المرة  هذه  قانوني 

القرار السياسي ورسم سياسات الدولة المستقبلية. 

- أليس من حقهم التعبيرعن الرأي، وحرية مناهضة 
وجود األجانب ضمن القوانين التي يجيزها الدستور 

األلماني؟
وجودنا  يعتبرون  ال  إذن  لماذا  طيب  طبعا  ال   -

وممارسة شعائرنا الدينية  حرية رأي وتعبير؟ 
ومهاجمة  الرأي  حرية  فقط  هم  حقهم  من  لماذا 
بالوجود  الحق  هذا  نفس  لنا  يحق  ال  بينما  األجانب 
ازدواجية  هذه  بالمثل  وتطرفهم  عنصريتهم  وانتقاد 

معايير برأيي.              

 

)عمر( الهجمات األخيرة التي شهدتها ألمانيا ما هو 
رأيك بها وهل تشعر بتهديد ؟

في الحقيقة هي تثير  القلق جدا ليس بالنسبة لنا بل 
الفوضى  من  بحالة  يمر  العالم  ألن  القادمة  ألجيالنا 
مجيء  مع  ثم  األبن)  (بوش  بدأها  الشعبوية  ومن 
(ترامب) زاد الوضع سوءا وشجعها، ينطلقون منها 
في  الدنمرك والسويد ونيوزلندا وألمانيا وحتى في 
على  سافر  بشكل  حرض  لها  زيارته  خالل  الهند 
الخطر  سيواجهون  من  هم  أطفالنا  هناك.  المسلمين 
االقتصادية  األوضاع  استمرت  ما  اذا  المستقبل  في 
كبيرا  يلعب دورا  االقتصادي  العامل  بالتدهور ألن 

في تأجيج مشاعر الكراهية . 
برامج  تقدم  التي  اليمينية  واألحزاب  الجماعات 
واتهامهم  األجانب  معاداة  على  قائمة  سياسية 
باإلرهاب هل ترى دوافعهم السياسية هذه مبررة ؟

سيظل التاسع عشر من شهر فبراير هذا العام ذكرى حادث أطالق النار األليم في أحد المقاهي الشعبية )الشيشة( المكتظة بالشبان األجانب ـ في 
مدينة هاناو األلمانية والذي تسبب بمقتل احد عشر شابا بريئا وجرح خمسة بجروح خطيرة وانتحار مطلق النار ـ حدثاً غير عادي. الحادث الذي  
اعتبرته الجميع إرهاب يميني وكراهية ضد األجانب، ورجحت ان تكون دوافعه أيدلوجية وأفكار تعتنقها عن قناعة أحزاب وتيارات اليمين المتطرف، 

وهو الحادث الثالث من نوعه الذي تشهده المانيا خالل عام واحد.
مجزرة مدينة هاناو أحدثت صدمة واسعة وجدل ولغط سياسي ومجتمعي كبير حول أسبابه ودوافعه .. رغم عدم تبنيه من قبل جماعات وتيارات 

اليمين المتطرف المعادي لألجانب.
المستشارة إنجيال ميركل أدانت الحادث مباشرة في  خطاب رسمي موجه  لألمة ووصفته )سم العنصرية( الذي يهدد المجتمع األلماني واستقراره. 
هل ينذر الحادث بأن المانيا وأوروبا عموما مقبلة على المزيد من هذه الهجمات اليمينية مجددا بما يهدد أمن واستقرار المجتمع بشكل عام ويدفع 

الحكومات  القادمة إلى مهادنته وشراء صمته؟ 
في  المستفحل  مواجهة خطره  وكيف ستتم  له،  أستعدوا  وكيف  الجديد،  اليميني  التهديد  هذا  واإلسالمية  العربية  الجاليات  أبناء  يرى  كيف  ُترى 

المستقبل؟ 
ما هي مبررات اليمين المتطرف من وجهة نظر أبناء الجالية؟ 

اإلجابة على كل هذه األسئلة وغيرها تابعوها معي في سياق التحقيق التالي : 

عبير حميد مناجد
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اعتقد ان دوافعهم هذه ناشئة من الحالة االجتماعية 
واالقتصادية المتردية التي يعيشونها، بعض األلمان 
العمل  في  أماكنهم  يأخذون  األجانب  أن  يشعرون 
بعدة دول  الشعور موجود  المجاالت، وهذا  في كل 

أوربية أخرى، واإلعالم يؤجج مشاعر الكراهية.
الموقف  فهل  الهجمات،  أدانت  األلمانية  الحكومة 

الرسمي واضح وحاسم؟
المشكلة برأيي ليس في الموقف الرسمي وتصريحات 
كبار المسؤولين، المشكلة تكمن في ان األجانب ال 
يجدون من يدافع عنهم وعن حقوقهم ، القصور يكمن 
في ان جالياتنا ومن يتولى أمورها، وحتى الحكومات 
العربية واإلسالمية، لم يتخذوا أي موقف يذكر إلدانة 
هذه العمليات كما فعلوا مع الهجمات التي تعرضت 
لها الصحيفة الفرنسية (شارلي ابيدو)، ناهيك عن ان 
جالياتنا ليست موحدة ودولنا العربية مكتفية بهمومها 
الداخلية، إذن من الطبيعي ان الحكومة األلمانية لن 
عربية  كجاليات  نحن  الملك  من  اكثر  ملكية  تكون 
وإسالمية  مشتتين بشكل غير طبيعي، حتى الجالية 
سواء  نفسها  على  ومنقسمة  مشتتة  نفسها  الواحدة  
العراقية او اللبنانية او السورية مشتتين   بين طوائف 
وأحزاب وأديان ومذاهب، طبعا ال احد يهتم بنا كثيرا 

اذا كنا نحن أنفسنا غير مهتمين بأنفسنا. 

 
 

 
 

 

عبد الحميد طالب جامعي ألماني من أصول عربية 
بحادثة  رأيه  عن  سألته  األم  بلغته  التحدث  يجيد  ال 
هاناو وتعرض شباب قريبين من سنه لحوادث قتل  

بشعة ألسباب عنصرية ودوافع كراهية ؟  
أرى ان الصحافة واإلعالم ضخمت الحادث رغم ان 
القاتل والنازي الذي ارتكب الجريمة بحق  الضحايا 
االنتحار  على  وأقدم  فقط  واحد  هاناو  في  األبرياء 
بعد جريمته، وأن مثل هذه الحوادث تحصل في كل 

العالم وال يجب التركيز عليها في المانيا فقط.
في  على صفحته  كتب  ينتحر  أن  قبل  القاتل  ولكن 
مواقع التوصل االجتماعي رسالة مطولة يبدي فيها 
أسبابه ودوافعه للجريمة العنصرية ويذكر انه تابع 
يحثهم  متطرفين  مجموعة  او  جماعة  او  لمنظمة 

على مواصلة نهجهم العنصري تجاه األجانب؟
وتنديدها  هذا  ردها  على  المستشارة  السيدة  أحيي 
بالعنصرية ودعوتها لعقد حوار مجتمعي لنبذ األفكار 
في  لها  األولى  الخطوة   سيكون  وأظنه  المتطرفة 
منها،  للحد  رسمية  إجراءات  وستتبعه  المجال  هذا 
من  ينشر  لما  أمنية  متابعة  هناك  تكون  أن  وأتمنى 
مواد وموضوعات وأفكار للتحريض العنصري من 
قبل بعض األفراد والجماعات عبر مواقع التواصل 

وبخصوص  لقاءاتهم،  أماكن  وتعقب  االجتماعي 
المقاطعات  أو  المناطق  بعض  ارتياد  من  الخوف 
في المانيا التي قد يصفها البعض (بالنازية) ال اتفق 
أبداً وأنا ارتاد أي مكان بحرية تامة وال اخشى شيئا 
وأرى أن األجهزة األمنية تقوم بواجبها على افضل 

شكل وأشكر جهودهم. 
هل ترى ان مثل هؤالء المتطرفين مخاوفهم مبررة 

من األجانب والمسلمين المقيمين هنا؟
الطبعا وال بأي شكل من األشكال، أصال أنا ال أعرف 
كيف يجرؤ إنسان على معاداة إنسان آخر ألي سبب 
كان وتحميله وزر أخطاءه وإخفاقاته الشخصية، هذا 
منتهى اإلفالس الفكري والجنون أوال هناك قوانين 
الحد األدنى من األجور تطبق على جميع العاملين 
هنا وبالتالي التبرير بان األجانب اخذوا منهم فرص 
العمل ألنهم أرخص اجرا فهذا ليس صحيحا إال اذا 
كانوا  يقصدون من يعمل من األجانب (باألسود)، 
كانوا  اذا  القانونية  للمساءلة  أنفسهم  يعرضون  وهنا 
وعلى  (األسود)،  العمل  في  األجانب  مع  يتنافسون 
يحصل  لماذا  نفسه  يسأل  أن  المتطرف  الشخص 
ربما  العمل؟   في  منه  افضل  فرص  على  األجنبي 
ألنه يتمتع بشهادات و كفاءات وخبرات افضل وليس 
أنفسهم  من  يطوروا  ان  عليهم  تنازالت،  يقدم  ألنه 
العداء  مناصبته  من  بدال  المجتمع  في  وينخرطوا 

وتحميله كل المسؤولية عن إخفاقاتهم.

 
 

 
 
 

 
 
 

 
      

الدكتورة سوسن  عبرت عن رأيها بهذا الموضوع 
قائلة لست مطلعة او متابعة جيدة لألمور السياسية 
بصراحة لكن كمواطنة ألمانية هنا (طبيعي ما حدا 

راضي أو عاجبوا اللي عم يصير)
هل تتفهمين بعض دوافع هؤالء المتطرفين وحالة 
اإلحباط التي دفعتهم الى ارتكاب مثل هذه الجرائم 

الشنعاء بحق المجتمع؟
في آخر فترة ومع كثرة اللجوء صار عندهم كراهية 
يتمتعون  ال  منهم  الكثير  وان  خاصة  لالجئين  اكثر 
ذلك  عن  ناهيك  اللجوء  لطلب  الحقيقية  باألسباب 
األجانب  بها  يتسبب  التي  المشاكل  نسب  ارتفعت 
المتطرفين  هؤالء  مشكلة  من  فاقم  طبعا  وهذا 
باألساس  هي  التي  لألجانب  المناهضة  والجمعات 
ترفض وجودهم وأعطاهم ذريعة وحقد اكبر ضدهم.

الى حمل  بهم  األمر  يصل  كي  كاف  مبرر  هذا  هل 
عنصرية  بدوافع  مروعة  قتل  وجرائم  السالح  

والتعدي على قوانين الدولة؟
األمور  هذه  مثل  أبداً  مبررا  ليس  هذا  ال  طبعا 
يفترض بهم ان يحلوها سياسيا عن طريق البرلمان 
السالح  ورفع  العنف  طريق  عن  ليس  طبعا  ولكن 
وتحدي الدولة، وهذا هو ما عبرت عنه التصريحات 
والبيانات الرسمية، التي أدانت هذه الجرائم والحقت 
لالزدواجية  تلجا  أحيانا  الدولة  قضائيا،  مرتكبيها 
ففي حال تسعى الى تضخيم أي عمل عدواني يقوم 
به مسلم او عربي وتصفه بالعمل اإلرهابي  تلتزم 
بها  يقوم  التي  الجرائم  في  والموضوعية  الحياد 
المتطرفين األلمان وتجد لها مخارج نفسية ومرضية  
وال تصفهم  باإلرهاب  وهنا طبعا الموازين مختلة. 
قلت انك ال تتابعين  الشأن السياسي هل تعلمين ان 
حزب البديل األلماني الذي يعتمد  برنامجه السياسي 
المانيا   من  لطردهم  والدعوة  األجانب  معاداة  على 
القرار  في صنع  ويشارك  البرلمان   في  مقاعد  له 

السياسي ؟ 
يصب في صالح حقوقهم السياسية نعم وفي أي بلد 
يفترض أن تتمتع األحزاب بحقها في ممارسة العمل 
لكن  عنهم   يعبر  وأن  جمهورها،  وخدمة  السياسي 
المرفوض هو اللجوء لإلرهاب والعنف في التعبير 

عن هذه اإلرادة السياسية. 
كونك سيدة محجبة هل تعرضت للتنمر واالضطهاد 

العنصري ألسباب دينية؟
أيضا  مسؤولية  علينا  تقع  كأجانب  أننا  هي  الحقيقة 
مقبولة  صورة  ليست  لألسف  المحجبة  وصورة 
شوي  الحق  نحكي  (وخلينا  األلماني  المجتمع  في 
المحجبات ما بحترموا حجابهن ) وال  هناك بعض 
يتعلمن  أن  وابسطها  فيه  يعشن  الذي  البلد  يحترمن 
اللغة ويتهربن من العمل بكل الحجج (عايشين على 
نغير من وجهة  ان  نريد  ). وإذا كنا  الدولة  حساب 
أوال من  نحن  نغير  أن  علينا  األلماني  الشعب  نظر 
ان  علينا  البلد  هذا  في  ضيوف  وكوننا  سلوكياتنا 
نحترم قوانينه وعاداته ونطور من  أنفسنا (ما فينا 
نعيش ونربي والدنا وكأننا في المخيم) أو أن نتنكر 
المدرسة  في  المدرسين  ونتهجم على  من كل شيء 

حين يعترضون على سلوك ابناءنا. 
أنا كمحجبة تعرضت كثيرا لمضايقات (وتعرضت 
وأتعرض  ذوق)،  قلة  وفيها  بايخة  مواقف  لكتير 
السن  كبار  األلمانيات  النساء  قبل  من  للتنمر  أحيانا 
ان افضل رد على هوالء هو  في األسواق، وأرى 

تجاهلهم تماما. 
اكبر  لمضايقات  تتعرض  المحجبة  أن  تعتقدين  هل 

من غير المحجبة؟
(مية بالمئة ) طبعا ال وجه للمقارنة فقد سبق وكنت 

(بال حجاب) وبعد الحجاب لمست الفرق الكبير. 
العربية  للجاليات  تقدمينها  التي  النصيحة  هي  ما 

بشأن مواجهة العنصرية والتطرف في المانيا ؟ 
اهم شيء ان يحترموا القوانين وان نتعامل بأخالق 
عالية وان نكون هادئين وأن نحترم القوانين ونتعامل 

بمصداقية.       
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كاميران حسن صحفي ومدير موقع إلكتروني يصدر 
من برلين  قال: 

اواًل الهجمات االرهابية وقعت في مدينة هاناو كانت 
من متطرف يميني أراد االيقاع باألجانب لكرهه لهم 
والتوهم بأنهم السبب في اغلبية المشاكل واإلحداث 
.. تصرفه خاطئ تماماً ويجب ان يعاملوه كإرهابي 
التي  الحاالت  اغلب  مثل  نفسي،  كمريض  وليس 

وقعت الى اليوم.
ان  هو  الجواب  السؤال،  من  الثاني  للشق  بالنسبة 
الحكومة مقصرة كثيراً في هذا الموضوع وتساهلوا 
المتطرفة  اليمينية  الجماعات  خطر  مع  كثيراً 
وتصوروا انها قد تساعدهم في درء خطر الجماعات 
المصالح  على  خطراً  ايضاً  تشكل  التي  اليسارية 
آخر  بشكل  ولكن  االجتماعي  والسلم  الرأسمالية 
صنع  في  اآلن  تشارك  اليمنية  االحزاب  ومختلف، 
القرار السياسي وليس مستقباًل، هي حاضرة بأسماء 
مختلفة وأعضاء هذه الجماعات يشغلون اآلن اماكن 
اداء  ضعف  بسبب  الدولة  داخل  وحساسة  مهمة 
ثالثين  الى  عشرين  قبل  مواجهتهم  في  الحكومة 
عشرين  15الى  لديهم  هم  اآلن  الماضية،  السنة 
في  وخاصة  المقاطعات  برلمانات  اغلب  في  نسبة 
يتفوقون  انهم  المخيف  االمر  بل  االلماني  الشرق 
االشتراكي  الحزب  على  الرأي  استفتاءات  في 
الديمقراطي الذي يعتبر أحد الحزبين الرئيسيين في 

الوقت الحاضر .
زيادة  في  تكمن  المتطرفة  االحزاب  هذه  خطورة 
اعدادها وهذا يعني انه من الممكن جداً، ان يصبح 
والطبيب  والمعلم  والشرطي  القضاء  في  الحاكم 
والممرضة وعامل النظافة والمهندس ومدير المعمل 
وغيرها من المهن عضواً في هذه االحزاب ويعمل 
سيصبح  ذاك  عند  االجنبي،  المهاجر  مصالح  ضد 
خطيراً جداً لألجيال القادمة واندماجهم في المجتمع، 
وبعض  والخبراء  الفالسفة  من  الكثير  نرى  لذلك 
يواجهوا  ان  قوة  بكل  يحاولون  الحكماء  السياسيين 
هذا الخطر ويطلقون انذاراً تلو اآلخر للحد من هذا 

المد النازي. 
لدي عتب كبير جداً على الجمعيات العربية والتركية 
واإلسالمية عموماً والتي لم تستطع الى اليوم توحيد 
و  جمعية  كل  أن  بل  الخطر،  هذا  لمواجهة  كلمتها 

جالية تريد لوحدها ان تعمل وتستفيد واعتقد ان هذا 
التصرف الغير المحمود سيستمر الى نهاية التاريخ، 

إن لم نغير عاداتنا وتقاليدنا وطرق تربية اطفالنا. 

 
  

 
 

 

كل  بكشف  له  أسمح  أن  مني  طلب  صبحي)  (أبو 
الحقائق ومصارحة للذات متمنياً أن أنقل رأيه بأمانة 
وموضوعية كي تعرف الجاليات العربية الحقيقة كما 
الكبير  تحفظي  مع  رغبته  عند  ونزلت  هو،  يراها 
على بعض الصفات  والجمل التي وردت في سياق 
اآلراء  كل  بنقل  مهتمة  (الدليل)  ألن  لكن  الحوار، 

ووجهات النظر بمصداقية ..  
اتخذته  الذي  الخطير  بالتصعيد  رأيه  عن  سألته 
المسلمين  ضد  األخيرة  اإلرهابية  الهجمات 

واألجانب، ومن يتحمل المسؤولية؟
المسؤولية الكبيرة ملقاة علينا نحن وعلى الحكومات 
العربية واآلسيوية التي ترسل الالجئين أللمانيا والى 
الموجودين  األجانب  أن   هي  والحقيقة  اوروبا  كل 
أن  منهم  اطلب  السيئ  أو  الجيد  فيهم  من  بكل  هنا  
يتصوروا معي لو أن بلداننا العربية أو دول العالم 
الثالث بشكل عام التي هي تشكل اغلب دول الالجئين 
وصار  العكس  فيها  حدث  الدول  هذه  أن  لو  هنا، 
سنفعل  كنا  ماذا  عندنا،  الالجئين  هم  ااألوربيين 
معهم؟ أظن أننا كنا ستتعامل معهم بعنصرية أيضا. 
بينما األلمان منذ عشرات السنين يستقبلون الالجئين 
لماليين  بلدهم  ويفتحون  ترحاب  بكل  واألجانب 
الالجئين ويصرفون عليهم المليارات ويوفرون لهم 
الرواتب والرعاية الصحية واألمان، ونرى أن اغلب 
باألسود ويحصلون  األجانب هنا لألسف (يشتغلون 
ازعاجا  يشكل  بدأ  وهذا  الدولة)  معونات  على 
معاملتنا  بين  قارني  اقتصادية.  وكارثة  للمجتمع 
األجانب واآلسيويين  للعمال  العربية  دولنا  نحن في 
وبين معاملة المانيا والغرب لنا، هذا مع األخذ بنظر 
االعتبار ان األجانب  في بلداننا  ليسوا الجئين بل 
كامل)  (باستعباد  دولنا  تعاملهم  للعمل  قدموا  عمال 
بالواجب،  معنا   قاموا  األلماني  والشعب  والحكومة 
أنا شخصيا مقيم هنا منذ عشرين عاما ولم اتعرض 
بحياتي ألي شيء سيء، لكن اظن ان بعض الفئات  
في المجتمع األلماني وصلوا الى مرحلة ال تطاق من 
تحمل سلبية أألجانب. والسؤال المهم عندهم إلى متى 
تبقى بالدهم مفتوحة للكل؟  (طيب وبعدين؟) ..إلى 

أين ستصل معهم األمور؟ 
التي يوفرها  العاملة،  اليد  المانيا بحاجة أيضا الى 

األجانب، للمساهمة في اقتصاد الدولة؟ 

اسمحي لي أن ارفض هذه المبررات ألن  القول أن 
أوروبا وألمانيا فيها الكثير من كبار السن وهي في 
حالة شيخوخة... ومن سيحل مكان هؤالء.. هذا أمر  
تستورد (عمالة)  أن   بإمكانها  المانيا  تماما  مختلف 
من الخارج  لكن استيراد الجئين وتحمل  مصاريفهم 
أجده مبرر غريب، خاصة  العمل،  مقابل   الباهظة 
.. وهذه  الدولة)  يعيش هنا (عالة على  أغلبهم  وأن 
ألمانيا  نفسي منهم،  أستثني  وأنا هنا ال  الحقيقة  هي 
ليست مجبرة على ذل! ..  بالنسبة لي اجد كراهية 

وعنصرية اليمين المتطرف ضدنا مبررة. 
القانون  إطار  خارج  السالح  حمل  حد  الى  مبررة 

وقتل األبرياء ألنهم يكرهون وجودهم هنا ؟
وهذا  مبررا  وال  مقبوال  ليس  امر  هذا  أبداً،  ال 
(تطرف اكثر من الالزم)، وهناك ممارسات قانونية 
سياسي  تمثيل  لهم  وان  خاصة  ممارستها   يمكنهم 
كثرة  على  سلميا  االعتراض  يمكنهم  البرلمان،  في 
بعمليات  القيام  أو  جسديا  تصفيتهم  وليس  الالجئين 
ليس  باتا،  رفضا  مرفوض  األمر   هذا  إرهابية، 
فقط ضد األجنبي بل ضد أي إنسان في أي  مكان 
في العالم، اما من ناحية تفهمنا لسبب كراهيتهم او 

ضيقهم باألجانب فبالتأكيد نحن نتفهمه جيدا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجيل الثاني )أو الثالث( من أبناء الجالية ممن 
ولدوا وكبروا ويتعلمون في المانيا وال يعرفون 
عن أوطانهم األم وجذورهم أي شيء تقريبا، 
بالعربية  التحدث  حتى  يجيدون  ال  أغلبهم  بل 
وكل من التقيتهم خالل الحوارات التالية  فضلوا 
األلمانية ألنهم ال يعرفون  باللغة  التحدث معي 
من العربية إال بضعة كلمات، كنت حريصة على  
والذي  المهم  الموضوع  بهذا  آراءهم  معرفة 
ألمانيا  في  وجودهم  وبمستقبل  بأمنهم  يتعلق 
على المدى البعيد .. بصراحة أذهلتني ثقافتهم 

ومستوى وعيهم السياسي العالي ...

بنفسي  ذكرتني  عشر،  الثاني  الصف  في  سميرة: 
في  للعمل  تطمح  أنها  إال  بعمرها،  كنت  عندما 
بأداء حزب  المستقبل ومعجبة  السياسي في  المجال 
spd وقالت رأيها بكل حماسة و وضوح في  هذا 

الموضوع :-
أرى ان الجماعات  اليمينية المتطرفة بدأت تصاعد 
من  واألسوأ  والمسلمين  األجانب  هجماتها صد  من 
تعادي   (cdu/ csu) يمنية  أحزاب  هناك  ان  ذلك 
ال  هم  السياسي.  والغطاء  الدعم  لهم  تقدم  األجانب 
ينص  الذي  األلماني  الدستور  وميثاق  بنود  يطبقون 
صراحة على حرية ممارسة العقيدة وحقوق االنسان 
المانيا،  وخطاباتهم  الموجودين في  والمواطنة لكل 
وممارساتهم  ضد كل ذلك وال اعرف لماذا ما زالوا 

موجودين في البرلمان األلماني ؟  
وحرية  الديمقراطية،  بسبب  الجواب  يكون  قد 
حق   ..وهذا  الرأي  وإبداء  السياسي  العمل  ممارسة 
لسنا مختلفين على ذلك، لكن هناك حدود واختالف 
كبير بين إبداء الرأي وبين إثارة خطابات الكراهية 
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الحزب  هذا  مثل  سيستفيده  الذي  وما  والعنف!  
اليمني المتطرف اذا زادت وتيرة هذه الهجمات ضد 

األجانب والمسلمين المقيمين في المانيا. 
اوربا  وكل  المانيا  في  الهجمات  وتيرة  تصاعد 
يمكن  وكيف  المستقبل،  من  بالخوف  يشعرك  هل 

التصدي لها من وجهة نظرك؟
بالتأكيد، ونرى المضايقات وموجة العدائية مثال ضد 
النساء ممن يرتدين الحجاب أو ضد األجانب الذين 
لهم مالبس معينة أو بسبب لون الشعر ولون البشرة 
عنصرية،  ألسباب  ضدهم  الكراهية  موجة  ترتفع 
بعض األجانب ال ايستطيعون دخول مناطق معينة 
اللفظي  والعنف  المهينة  التعليقات  (بإنكو) الن  مثل 
من  الغالبية  الن  جدا  مؤسف  وهذا  سيالحقهم، 
للعمل وبالتالي يحققون مكسبا  األجانب هنا يسعون 
ماليا لهم وأللمانيا وتقل نسب البطالة،ويظن  بعض 

األلمان انهم يأخذون فرص العمل منهم. 
إال تتفهمين دوافعهم من هذا الجانب؟

ال طبعا ال يجوز أبداً طرح هذه المبررات الواهية 
في انتهاج العنف وهم لهذا يؤسسون له، وقد يحملون 
األجانب مسؤولية وقوع مثل هذا الهجمات المتطرفة 
الن  تماما  الحقيقة  عكس  وهذا  تصرفاتهم،  بسبب 
مهما  ألننا  عمياء،  كراهية  عن  عبارة   كله  السبب 
فعلنا ومهما اندمجنا سينظرون لنا كأجانب وغرباء 
ديني  أساس  على   تصنيفنا  وسيتم  المجتمع،  في 
الذين  األبرياء  الضحايا  تحميل  يجب  وال  وعرقي 

سقطوا أي مسؤولية أو ذنب فيما حصل لهم. 
بهذا  الحكومية  اإلجراءات  عن  راضية  انت  هل 

الصدد؟
وما الذي فعلته الحكومة ؟ برأيي لم تفعل شيئاً مهماً، 
األمني  الملف  في  الجهود  من  المزيد  بذل  يجب 
وتعقب هذه الجماعات قبل ان تستفحل، حتى نشرات 
األخبار قللت من أهمية الحادث ولم تعطيه مساحة 
كبيرة من االهتمام وتسليط الضوء كما يفترض، وتم 
وصف الفاعل بالمريض النفسي والمضطرب عقليا  
كتبرير بينما لو كان نفس الحادث قام به مسلم الختلف 
التعاطي الرسمي واإلعالمي مع  األسباب والدوافع 

وتم وصفها باإلرهاب كما يجب ان توصف. 
وقد أثار هذا الحادث اهتمامي كثيرا وتابعت تطوراته 
وتعليقات السياسيين البارزين عليه وقد ابدوا جميعا 
كالمهم  ختموا  لكنهم  الضحايا  مع  وتعاطفهم  أسفهم 
 Ja, aber man kann nichts dafür / oder
 das ist der größte Fehler, den man

(machen kann
البديل  حزب  من  خاصة  السياسيين  يبرر  وعندما 
ودعونا  به  بأس  ال  يقولون  كأنهم  الشكل  بهذا  ذلك 
نتجاوزه، ولكننا ال يمكن أن نتجاوزه. وحدث اعتداء 
جديد بالسالح األبيض في أحد مساجد لندن مؤخرا 
بسبب عدم اتخاذ الحكومات إجراءات رادعة وحماية 

المساجد واألجانب من مثل هذه االعتداءات.  
المواضيع  مثل هذه  مناقشة  يتم  .. هل  طالبة  انت 

معكم في المدرسة؟
قليال جدا،  يتم مناقشتنا كثيرا عن (داعش والجماعات 
اإلسالمية المتطرفة ) وعن حادث هاناو  طلبوا منا 

في الصفوف  الوقوف لدقيقة واحدة  حداداً وإكراماً 
ألرواح الضحايا وفقط، وطبعا يجب طرح مثل هذه 

المواضيع على طاولة النقاش.
        

   
 
 

 
 

رأيها  قالت  عشر  الثاني  الصف  طالبة  رنين 
بالموضوع وبدأت: 

في محركات  وبحثت  الحادث  هذا  الكثيرعن  قرأت 
الغريب  التطورات ووجدت من  لمتابعة كل  البحث 
اآللي  السالح  حمل  ألماني  مواطن  يقرر  أن  جدا 
والدخول ألحد المقاه العامة وقتل احد عشر شخصا 
وإصابة آخرين بجروح خطيرة بمنتهى البساطة ثم 
يقرر قتل نفسه وقتل والدته، طبعا من الواضح جدا 
انه يعاني من مشاكل نفسية ولكنه أيضا يعاني من 
بشكل واضح  اثبت  وانه  العنصرية واإلرهاب  عقد 
األجانب  ضد  أنه  تركها  التي  الرسالة  خالل  من 
كانوا  لو  امثاله  مع  التعاطي  ان  وأظن  والمسلمين، 
من المسلمين كان سيختلف الوضع وكانوا سيصفونه 
باإلرهاب دون مبررات نفسية وهذا هو ما يجب ان 

يطبق على الجميع. 
النتهاج  مقنعة  مبررات  عندهم  أن  تعتقدين  هم 

العنف ضد األجانب؟
- ال طبعا، ليس عندهم أي مبرر مقنع الرتكاب هذه 
يعملون  األجانب  ان  يؤكد  الواقع  بالعكس  الجرائم، 
والوظائف  االعمال  يشغلون  وهم  األلمان  من  اكثر 
المصانع  مثل  عادة  األلمان  فيها  يعمل  ال  التي 
ساعات  فيها  تتجاوز  والتي  األجر  قليلة  والوظائف 
العمل ثمانية الى عشر ساعات يوميا، وهذا  نراه من 
حولنا في الواقع،  وهو ما تؤكده التقارير اإلعالمية 
وجود  عام  وبشكل   . األجانب  شؤون  تتناول  التي 
ويجعلها  األلمانية  الثقافة  ويغني  يثري  األجانب 
متنوعة ومتلونة الثقافات والديانات وليست ذات لون 

واحد فقط، وهذا شيء جميل جدا،. 
- الحكومة والمستشارة أدانا ورفضا هذه الحوادث 
المتطرفة وتوعدا من يشجعها، هل هذا رادع كاف 

لهم برأيك ؟
التي  الحوادث  هذه  مثل  ليس كاف،  هذا  - ال طبعا 
صريح  حوار  فتح  يجب  أبرياء  ضحايا  فيها  وقع 
فعالة  قوانين  وإجراء  مجتمعيا  ومناقشتها  حولها 
وطارئة لمواجهتها، خاصة وأننا ال نعرف بعد ماذا 
كان مرتكبها عمل بشكل فردي ام منضم لجماعات، 
عن  التحري  في  جهودا  تبذل  ان  الشرطة  وعلى 
خلفياتهم وعالقاتهم ومتابعتهم والتضييق عليهم حتى 
وعبر  اآلخرين  بين  المتطرفة  أفكارهم  ينشروا  ال 
وسائل التواصل االجتماعي حتى نضمن أال تحدث 

حوادث مشابهة مجددا، هذا ليس جيداً.

  
 

 
 
 

 

 
(آيات)  طالبة في الصف 11 أدلت بدلوها في هذا 
الموضوع المهم رغم انها كما قالت ال تتابع األخبار 
اظن  ادري  ال  قائلة:  العام  بالشأن  مهتمة  وليست 
هؤالء المتطرفين موجودين منذ فترة طويلة وأجد أن 
هذا عمال خاطئا  وأظن أننا بتنا نسمع المزيد من هدا 
النوع من الجرائم واعرف ان الجماعات واألحزاب 

اليمينية تجرز تطورا في العمل السياسي . 
هل اقتنعت بمبررات وأسباب  كراهيتهم لألجانب؟

ال أدري إذا كانت مبرراتهم هذه مقنعة ألي  شخص 
وإنني  خاصة  لآلخرين  قتلهم  تبرر  مخاوفهم  وأن 
أعيش هنا و ال أرى ان األجانب يتسببون بمشاكل 
جمة تدعو لكراهيتهم على هذا  النحو، هذا امر غير 

معقول، وال يخطر على بال أي شخص. 
إذن كيف يتم حل مثل هذه المشاكل التي تسبب كل 

هذه الكراهية برأيك ؟
دولة  في  نعيش  ونحن  والحلول  للحوار  اللجؤ 
والقانون.  للدستور  اللجوء  نستطيع  ديمقراطية 
وفتح حوار  األطراف  بين كل  المشاكل سلميا  لحل 
يطلقون  لماذا  ؟  معنا  يتحاورون  ال  لماذا  مجتمعي 
علينا األحكام المسبقة دون سماع وجهة نظرنا ؟ هم 
التحاور معنا،   تماما من جهتنا ويرفضون  مغلقين  

برأيي اللجؤ للقتل ليس حال أبداً
الحكومة تشرع قوانين رادعة ضدهم هل هي كافية 

حتى االن ؟
اإلرهاب  عن  االعالم  في  الوقت  طوال  نسمع 
اإلسالمي والجماعات التكفيرية المعادية للغرب  وال 
بنفس  المتطرفة  اليمينية  الجماعات  هذه  عن  نسمع 
الكافي، وعلى الحكومة ان تبذل جهودا اكبر  القدر 

في التصدي لهم. 
الدولة  المطلوبة من  اإلجراءات  ما هي  ماذا،  مثل 

برأيك؟
السياسية  خبرتي  قائلة  تضحك    .. افكر  دعيني 

واألمنية قليلة جداً.
ويعرف   يتابع  ان  الشخص  على  يجب  ولكن 

مايجري؟
واألغاني  الموسيقى  فقط  نتابع  ألننا  حق  عندك 
والمسلسالت ويجب ان ننمي خبراتنا اكثر من ذلك 
ان  يجب  الحكومي،  التعتيم  الى  برأيي  راجع  وهذا 
ينشروا اكثر وان يفتحوا حوارا صريحا مع المجتمع  
كانوا  أيا  الحوادث  هذه  لمثل  التصدي  يتم  وكيف 
نشرات  طريق  عن  حولها  التوعية  وتتم  مرتكبيها 

األخبار وتسليط الضوء عليها. 
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محمد رضا

علي  الحفاظ  في  تساعدك  سحور  لوجبة  نصائح 
حيويتك لفترة أطول :

لكي تجعل جسمك يتمتع بالحيوية هذا العام ، يجب 
وجبة  خالل  المتناول  الطعام  نوعيه  إلي  تنتبه  أن 
في رمضان  جداً  مهمة  وجبة  ألنها  وذلك   . السحو 
فهي تساعد على التحكم في الشعور بالجوع  و تحمل 

البقاء طوال النهار بدون طعام أو شراب.
و ينصح بتناول الوجبات التي تحتاج إلي وقت لكي 
يتم هضمها و الغنية باأللياف مثل النشويات المركبة 
(األرزـ البطاطس ـ الخبز األسمر ـ الحبوب الكاملة 
الطاقة  الجسم  تمنح  األطعمة  فهذه  البرغل)  مثل 
التي  األطعمة  بعكس  ممكنة.  فترة  والنشاط ألطول 
تحتوي علي نسبة سكريات عالية، فهي تعطي الجسم 
شعور بالنشاط لوقت قصير ثم الشعور بالجوع. ومن 
المعروف أن الحبوب الكاملة والخبز األسمر الغنية 
بالفيتامينات ب ، والتي تساعد الجسم علي استهالك 

الطاقة من األطعمة المتناولة.
النشويات  مثل  البروتينات  تناول  أيضاً  ويفضل 
مثل  البقوليات  والجبن)  (اللبن  بمشتقاته  والحليب 
لمدة  بالشبع  شعور  يعطون  فهم  والحمص  الفول 

أطول .

اإلفطار الصحي لتعويض الطاقة :
من  وطبق  طبيعي  فاكهة  عصير  كوب  البداية  في 
الشوربة، التي مصدرا جيدا للنشويات، وهذا يساعد 
علي رفع نسبة السكر في الدم بعد انخفاضه خالل 
والعصير  الماء  مثل  السوائل  تعمل  حيث  النهار، 
ماء  من  خسره  ما  الجسم  تعويض  على  والشوربة 

أثناء النهار .
وللحصول علي نسبة طاقة عالية ينصح بتناول وجبة 
والبروتين  المركبة  النشويات  علي  تحتوي  متكاملة 

واللحوم والخضار والفواكه

نصائح لتخفيف الشعور بالعطش أثناء الصيام : 
ـ شرب كميات كبيرة من الماء بين وجبتي اإلفطار 
بالعطش  الشعور  و  الجسم  جفاف  لمنع  والسحور 

الشديد أثناء النهار. 
ـ تجنب تناول األطعمة المقلية والغنية بالدهون والتي 

تحتوي علي نسبة سكر عالية . 
المخلالت  مثل  المالحة  األطعمة  تناول  تجنب  ـ 

والمعلبات . 
السحور ألنه مدر  أثناء  الشاي  تناول  ـ يفضل عدم 

للبول و قد يفقد الجسم بعض من الماء. 
ـ عدم تناول الطعام بكثرة في وجبة السحور. 

نصائح لتناول األكالت الصحية المناسبة: 
األطعمة  أن  بالتأكيد،  الطبيعية:  الوجبات  تناول  ـ  
المعلبة غير صحية وذلك ألنها تحتوي علي عناصر 

غير مغذية.
الوجبات السريعة مثل شرائح الشيبسي والحلويات، 
ينصح  و  طاقة.  أي  الجسم  تعطي  وال  غير صحية 
فهي  الطازجة  والخضروات  بالفواكه  بتبديلها 
وهذه  الصحية.  الغذائية  بالفوائد  معبأة  عناصر 
بالشبع، علي العكس  العناصر تعطي الجسم شعور 

من األطعمة المعلبة أو الوجبات السريعة.
األبيض  الخبز  وهي  البيضاء:  األطعمة  تجنب  ـ  
واألرز األبيض والسكر األبيض .. إلخ .. ويمكنك 
األرز  أو  الكاملة  بالحبوب  األبيض  الدقيق  استبدال 
العناصر متوفرة في  (البسماتي) ومعظم هذه  البني 

المتاجر الغذائية.
الجسم:  ترطيب  تعمل علي  التي  األطعمة  تناول  ـ  
يهتم  لم  إذا  اليوم  طوال  العطش  من  الصائم  يعاني 
تمد  التي  األطعمة  وخاصة  المفيدة  األطعمة  بتناول 
كمية  علي  يحتوي  فهو  البطيخ  مثل  بالماء.  الجسم 
كبيرة من الماء.  ويمكن أيضاً عمل الفواكه عصائر 
من  إضافية  كمية  الجسم  إلعطاء  حساء  والخضار 
إضافة  تتجنب  أن  يجب  و  إليها.  يحتاج  التي  الماء 
التوابل أو الموالح أو البهارات التي تنسلل إلي طريقنا 
أثناء طهي األرز أو اللحوم. ويتصدر األطعمة التي 
تساعد علي الترطيب العصائر بأنواعها التي يمكنك 
إضافتها في وجبة السحور أو اإلفطار، ثم الشوربة. 
وينصح بعدم تناول القهوة والشاي كثيراً في رمضان 

ألنها عناصر مدرة للبول .
ـ  تجنب تناول األطعمة المقلية والسكريات:  ألنها 
تحتوي علي نسبة عالية من الزيوت وبالتالي يجعلها 

صعبة الهضم.
وينصح أيضاً بتجنب الحلويات وإذا كنت من مغرمي 

الحلويات قم بتجهيزها بنفسك في المنزل.
ـ  تجنب الكربوهيدرات: ينصح بتقليل الكربوهيدرات 
 ) سكريات  إلي  تتحول  ألنها  وذلك  رمضان  أثناء 
والعصير  والخبز  واالرز  الدسمة  االلبان  منتجات 
علي  وتؤثر  عموما)  والحلويات  سكر  له  المضاف 

الجسم. 

الفاكهة التي تساعد علي ترطيب الجسم :
البطيخ حوالي 92%. و  نسبة ترطيب   : البطيخ  ـ  
ذلك ألن هذه الفاكهة معظمها ماء و معبأة باألمالح 
و  والكالسيوم  المغنسيوم  مثل  للجفاف  المعالجة 
فعال  مرطب  فهو  لذلك  البوتاسيوم  و  الصوديوم 
للغاية. يمكنك تناول البطيخ مع جوز الهند كنوع من 

حلوي رمضان أو مع الجبن بمفرده .
ـ  البرتقال: نسبة ترطيب البرتقال 87% من الماء. و 
أحياناً تصل إلي 100% من القيمة اليومية الموصي 
بها من فيتامين ج . باإلضافة إلي رائحته الرائعة. 
علي  شرائح  إلي  تقطيعه  أو  عصير  تناوله  يمكنك 

أطباق السلطة .

الرابع  المركز  يحتال  فهما  الفراولة:  أو  التوت  ـ  
في أقوي أنواع الفاكهة المضادة لألكسدة .و تحتوي 
علي نسبة 92% ماء. ويحتوي علي نسبة عالية من 
الدم  في  السكر  نسبة  تنظيم  فيتامين ج ويعمل علي 
وله طعم رائع  ويمكنك تناول حفنة كل يوم. يمكنك 

تناول التوت مع الزبادي علي السحور.
ـ  التين : من أفضل الفواكه وله العديد من الفوائد 
الصحية. حيث يساعد في تقليل ضغط الدم وتحسين 
أن  حتى  الوزن.  تقليل  في  ويساعد  الهضم  عملية 
أوراق شجر التين تعمل علي تقليل نسبة األنسولين 
لمرضي السكر. و باعتباره واحد من أصح األطعمة 
الصحية في العالم، فهو يمد الجسم بالطاقة الالزمة 
عمل  أو  الهند  جوز  حليب  مع  تناوله  يمكنك  له. 

مشروب بالتمر و التين.
ـ  العنب: يحتوي علي نسبة عالية من الماء. حيث 
تقوم  مادة  وهي  الريسفيراتول،  مادة  علي  يحتوي 
بين  من  اإلختيار  ويمكنك  لألكسدة.  مضاد  بدور 
األحمر  أو  األرجواني  سواء  المختلفة  العنب  أنواع 
أو األسود أو األخضر. يمكنك تناوله مع الجبن أو 

السلطة أو تناوله بمفرده.
ـ  الجريب فروت : يحتوي علي 90% من الماء و 
فروت  الجريب  يساعد  و  فقط.  حرارية  سعرة   30
باألورام  اإلصابة  يمنع  و  السموم  من  التخلص  في 
السرطانية.  يمكنك تناوله بمفرده فهو له نكهة رائعة.
ترطيب.   %95 علي  تحتوي   : الهند  جوز  ماء  ـ  
جوز  حليب  ليس  و  الهند  جوز  بماء  هنا  نقصد  و 
الهند وهو السائل الموجود في جوز الهند األخضر، 
جوز  ثمرة  نضوج  بعد  عليه  تحصل  أن  يمكنك 
من  بسيطة  نسبة  و  الصوديوم  علي  يحتوي  الهند. 
الكربوهيدرات وبالتالي فهو طعام منعش. فهو فاكهة 
مغذية في رمضان. يمكنك شرائه طازج من تجار 
الخضروات تجنب شراء المعلب ألنه يحتوي علي 

مواد حافظة غير صحية.
 %89 نسبة  علي  يحتوي  )الشمام(  الكنتالوب  ـ  
ترطيب. فهو ثمرة مميزة للغاية يساعد في مد الجسم 
من  ثابتة  نسبة  على  الحفاظ  علي  والقدرة  بالطاقة 
السكر في الدم . . يمكن أن يدخل في طبق السلطة 

بعد تقطيعه إلي شرائح أو تناوله بمفرده.
ـ  األناناس : فاكهة مميزة للغاية يحتوي علي مادة 
لاللتهابات.  مضاد  قوي  مركب  وهي  البروميلين 
يمكنك تناول األناناس لتقليل الشعور باأللم. و يمكنك 
طهي األناناس علي األسياخ الخشبية مع الفراولة و 

العنب مثل الكباب.
الفاكهة. تمد الجسم بحوالي  المانجو : تعد ملكة  ـ  
للفيتامينات  جيد  وهي مصدر  135 سعرة حرارية 
مثل فيتامين أ و ج و  ب 6 باإلضافة إلي انها تحتوي 
علي نسبة من األلياف، وهي فاكهة مرطبة للغاية. 

يمكنك تقطيعها إلي شرائح قبل تناولها.
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سامي عيد

منذ أكثر من أربعة أشهر وفيروس كورونا يجتاح 
أو  تمدده  تعيق  حواجز  بال  وغرباً  شرقاً  العالم 

إجراءات تمنع خطره.
على  أشهر  ثالثة  نحو  وبعد  تطوراته،  آخر  وفي 
ظهوره في الصين، أعلنت منظمة الصحة العالمية 
عالمية  جائحًة  "كوفيد-19"،  ُسّمي  الذي  الفيروس، 

(وباء منتشر عالمياً).
الماضي  الشهر  سّجل  الوباء  هذا  تفشي  بدء  منذ 
أن  العالمية  الصحة  منظمة  إعالن  حالة خاصة مع 
الفيروس الذي بات منتشراً في جميع بقاع األرض 
إجراءاتها  تشديد  إلى  بالدول  دفع  ما  جائحة  هو 
وفرض المزيد منها منعاً لتوسعه. وتم تعليق رحالت 
وفرضت  والجامعات،  المدارس  وأغلقت  الطيران، 
دول الحجر الذاتي على سكانها بينما اتجهت أخرى 

إلى إقفال حدودها بشكل تام.
عالمياً أعلنت الصين، أن كورونا بدأ رحلة التراجع 
مع تسجيل ثماني إصابات فقط في إقليم هوبي، بؤرة 
تفشيه حيث يسجل للمرة األولى أقل من عشر حاالت 

في يوم واحد، ثم بعدها بدون أي
وأعلن الرئيس األميركي، دونالد ترمب، منع السفر 
من وإلى الدول األوروبية، وقال ترمب، إن الحظر 
لن يشمل بريطانيا أو "األميركيين الذين يمرون عبر 

اإلجراءات المناسبة".
جواد  محمد  اإليراني  الخارجية  وزير  وطالب 
النقد  تويتر، من صندوق  تغريدة على  في  ظريف، 
كورونا  وباء  تفشي  لمكافحة  طارئاً  تموياًل  الدولي 

الذي تضررت منه بالده بشدة.

أوبئة القرن العشرين
نتابعه،  الذي  النحو  وعلى  هذه،  كورونا"  "ثورة 
منذ  شهد  الذي  البشري،  الجنس  على  جديدة  ليست 
فجر التاريخ أمراضا وأوبئة، سممت الحياة اليومية، 

وعصفت باألحالم والطموحات...
الصعيد، وكيف  الذي شهده األسالف على هذا  فما 

تعاملوا مع األمراض المتفشية؟

العام 1775 وصل المكتشف جيمس كوك إلى  في 
نصف  حوالي  يسكنها  كان  التي  هاواي،  جزيرة 
أوروبا  عن  تماماً  معزولة  حينها،  شخص  مليون 
هاتين  أمراض  من  ألي  تتعرض  ولم  وأميركا 
القارتين من قبل. الكابتن كوك ورجاله حملوا معهم 
إلى هاواي أول انفلونزا يتعرض لها سكان الجزر، 
وكذلك مرض السل والسفلس الزهري. ومع وصول 
التيفوئيد  حمى  أتت  الجزيرة،  إلى  أوروبيين  زوار 
 ،1853 عام  في  أي  سنة،   78 وخالل  والجدري. 
جزر  على  األصليين  السكان  من  ألف   70 تبقى 

هاواي.

الكوليرا والطاعون والجدري واألنفلونزا من األوبئة 
التي قتلت الماليين عبر التاريخ. وبالرغم عن وجود 
فما  بالبشرية،  لحقت  التي  األمراض  من  الكثير 
تزال منظمات الصحة تخشى األوبئة لتعدد أنواعها 
رصد  وصعوبة  مصادرها  واختالف  وأشكالها 
مصدرها وإيقاف تفشيها وإيجاد عالج أو لقاح يوقف 

انتشارها.
ففي الحرب العالمية األولى قتلت االنفلونزا اإلسبانية 
التجارة  وتنقلت عبر شبكة  الفرنسيين  الجنود  آالف 
مليار  نصف  وأصابت  القارات  جميع  إلى  العالمية 
شخص، أي ثلث سكان األرض، وقتلت من 50 إلى 

100 مليون شخص.
عام 1970 وبعد القضاء على وباء الجدري وتطوير 
لقاحات ومضادات حيوية تقي وتشفي من أمراض 
على  انتصروا  البشر  أن  الخبراء  ظن  عديدة، 

الميكروبات.
بينما شهد القرن الحالي هبوطاً ملحوظاً في انتشار 
األمراض مقارنة بالقرن الماضي، فالعقدين األولين 
التي  األوبئة  من  سلسلة  شهدا  الـ21   القرن  من 
تذكيرنا  تعيد  الماليين  أرواح  وحصدت  انتشرت 
المعروف  والفيروسات،  الميكروبات  اتجاه  بضعفنا 

منها والغير معروف.

أوبئة القرن الحادي والعشرين
في العقود القليلة الماضية، انخفضت حاالت اإلصابة 
باألوبئة وباألخص معدل وفيات األطفال، باعتباره 
مؤشرا لتحسن األوضاع الصحية. وفقا إلحصائيات 
أي  من  أكثر  منخفض  األطفال  وفيات  معدل  فإن 
قبل  األطفال  من   %5 من  أقل  يموت  مضى:  وقت 
بلوغهم سن الرشد. هذا الرقم غير المسبوق إنجاز 
يحسب لطب القرن العشرين الذي زودنا باللقاحات 

والمضادات الحيوية ولتحسن في مستوى النظافة.
على سبيل المثال، فإن حملة لقاح الجدري العالمية 
في 1979 كانت ناجحة جدا، حتى أن منظمة الصحة 
تم  وأنه  انتصرت"  قد  "البشرية  أن  أعلنت  العالمية 
كان   1967 عام  في  تماما.  الجدري  على  القضاء 
الجدري قد أصاب 15 مليون شخص وقتل 2 مليون 
منهم... في 2014 لم يصب شخص واحد بالجدري. 
وكان ذلك انتصاراً حقيقياً لدرجة أن منظمة الصحة 

العالمية توقفت عن التلقيح ضد الجدري.
على الرغم من الخسائر البشعة التي خلفها اإليدز، 
المعدية  األمراض  بسبب  عام  كل  الماليين  وموت 
مثل الماالريا، فإن األوبئة تشكل تهديدا على صحة 
مئات  في  عليه  كانت  مما  بكثير  أقل  اليوم  اإلنسان 
من  تكون  اليوم  الوفيات  فمعظم  السابقة.  السنين 
أمراض غير معدية مثل السرطان وأمراض القلب، 

أو ببساطة الشيخوخة.

أسلوب حياتنا يساهم بانتشار األمراض
لكن أسلوب حياتنا في هذا الزمن أضاف تحديات لم 
يواجهها اإلنسان من قبل تسببت بتفشي األمراض. 
فقد نشرت منظمة الصحة العالمية تقريراً أشارت فيه 
الى أربع مخاطر وتحديات نواجهها في القرن الـ21 

بانتشار األمراض:
أسلوب الحياة الغربي

هناك عوامل جديدة تؤدي إلى التضخيم في انتشار 
أو  البشر،  بين  االتصال  إلزدياد  إما  األمراض، 
العالمي  التغير  ففي عصر  والبشر.  الحيوانات  بين 
من  العوامل.  هذه  من  العديد  من  مفر  ال  السريع، 
بينها التنقل السريع، مع زيادة النقل والسفر الدولي، 
وزيادة التواصل بين المدن الكبرى التي تمثل مراكز 
نقل رئيسية للطائرات والقطارات ومركبات الطرق 

والسفن.
اللجوء الى تدابير الوقاية التقليدية

تعد  لم  التقليدية  االحتواء  تدابير  العديد من  أن  يبدو 
لذلك  لها.  بالخضوع  الناس  فعالة بسبب عدم رغبة 
ينبغي على السلطات المعنية النظر في إعادة إعتبار 
أساليب الحجر الصحي بحيث يصبح أكثر تقبال عند 

الناس.
اإلنصاف والتضامن

المنخفضة  البلدان  عند  األدوية  أو  للعالج  الوصول 
الدخل أو التي تواجه حاالت طوارئ إنسانية ال يزال 
صعباً، ويكون أصعب عندما يكون إنتاج اللقاح أو 
التوزيع  تضمن  ال  السوق  آليات  محدود.  العالج 

العادل للموارد بناء على متطلبات الصحة العامة.
وباء الشائعات

بما  أنواعها،  بجميع  للمعلومات  السريع  االنتشار 
غير  والمعلومات  والقال  والقيل  الشائعات  ذلك  في 
الموثوقة. وهي تنتشر على الفور وعلى صعيد دولي 
المحمولة  للهواتف  المتزايد  االستخدام  خالل  من 
والوسائط االجتماعية واإلنترنت وغيرها من تقنيات 

االتصال.

األولى،  أسابيعه  في  يزال  ال  كورونا  فيروس 
ويصعب توقع عدد المصابين أو القتلى الذي سيخلفه 

الفيروس، ومن الصعب مقارنته باألوبئة السابقة. 
سيتم  هل  جواب:  دون  من  يزال  ال  سؤاال  ولكن 
في  كورونا  لفيروس  لقاح  أو  عالج  على  العثور 

غضون أشهر أم سيستغرق سنوات؟

أوبئة عصفت بالبشرية





23

أُعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ظاهرة 
سنوات  العشر  فخالل  العربي،  العالم  في  مثيرة 
العربية  األوساط  في  يتردد  أسمه  أصبح  الماضية 
ووسائل اإلعالم وبين النخب والمنتديات، أصبح مأل 
السمع والبصر باإليجاب أحيانا والسلب أحيانا أخري 

بسبب طموحاته التوسعية في المنطقة العربية.
تركيا  في  السلطة  إلى  أردوغان  رجب  منذ صعود 
التركية  للجمهورية  للوزراء  كرئيس   2001 عام 
موثرا  دورا  سيلعب  الرجل  هذا  أن  أحد  يتخيل  لم 
جامح  طموح  لديه  وسيكون  األوسط،  الشرق  في 

للسيطرة على المنطقة.
وانتهز الرئيس أردوغان حالة الوهن العربي وغياب 
مثل  الطاغية  السياسية  الكريزما  أصحاب  الزعماء 
جمال عبد الناصر، وجد فرصة كبري كي يمأل هذا 
الفراغ االستراتيجي لكي تلعب تركيا دورا أكبر في 
والجمع  مشكالت  صفر  سياسة  خالل  من  المنطقة 
متوازن  خطاب  وتقديم  واإلسالم  الديمقراطية  بين 

أمام الغرب.

أحمد  دعوة  خالل  من  للعرب  تتودد  تركيا  وبدأت 
داوود اغلوا وزير الخارجية التركي األسبق لنسيان 
أخطاء الدولة العثمانية في حق العرب وتماهت دول 
مهمة في االقليم  مثل مصر ودول الخليج واألردن 
في  عليها  وراهنت  البداية  في  التركية  األجندة  مع 
الملف الفلسطيني والملف السوري في تسوية األزمة 
العالم  بين  االقتصادية  العالقات  وتقوية  السورية 
النهاية  العربي، ولكن كان الرهان غير صائب في 
االيراني  الدورين  يشبه  التركي  الدور  أن  واتضح 
ولكن  واآلليات  األسلوب  اختالف  مع  واإلسرائيلي 
العربي  القومي  األمن  تقويض  وهو  واحد  الجوهر 
السياسي  االصطفاف  المحاور  سياسة  خلق  عبر 
والذي يفضي في النهاية إلى استغالل موارد الدول 
واقتصاديا  وعسكريا  سياسيا  واستنزافها  العربية 
فاستغل  عربي،  الغير  الطوق  دول  موارد  لتعظيم 
األولي،  العرب  قضية  الفلسطينية  القضية  ورقة 
وضعف األنظمة العربية وغياب االصالح السياسي، 
واندالع انتفاضات اإلصالح في العالم العربي لرسم 
صورة القائد الملهم في الذهنية العربية، عبر دغدغة 
االسالمية  بالشعارات  العربية  الشعوب  عواطف 
ومساندة المستضعفين تارة والحكم الديمقراطي تارة 

ونقل التجربة التركية إلى العالم العربي.

الصورة الوردية  
إلى   2008 عام  منذ  تحديدا  الماضي  العقد  يعتبر 
صعدت  حيث  بامتياز  أردوغان  عقد  هو   2018
يجمع  بتركيا  نهض  قوي  كرجل  العالم  في  شعبيته 
ملهم  سياسي  نموذج  والديمقراطية  اإلسالم  بين 
ودفع  العربي  العالم  في  السياسية  الحياة  لتطوير 

األنظمة العربية لإلصالح السياسي ولم يدرك أحدا 
أن أردوغان يعلن انطالقة الدور التركي في المنطقة 
استكمال  ليكون  العربي  القومي  لألمن  الُمقوض 
واعتمدت  العربية  الثروات  في  الطامعين  لمحور 

صورة أردوغان على عاملين :

استغالل األزمات العربية
-  دخل أردوغان للبيوت العربية من أوسع األبواب 
الفلسطينية”  “القضية  الرئيسية  العرب  قضية  وعبر 
من خالل استغالل مسألة الحصار اإلسرائيلي على 
غزة عقب حرب عام 2008  وإرسال سفينة مرمرة.
شعبية  تعزيز  في  دورا  لعب  العربي  الربيع   -
عن  حديثه  خالل  من  العربي  العالم  في  أردوغان 
تصدير الديمقراطية التركية للعالم العربي بعد اندالع 
االنتفاضات العربية في مصر وسوريا وتونس وليبيا 
واليمن وصنع لنفسه صورة كأنه مدافع عن حقوق 
الشعوب العربية مما خلق نوع من التعاطف له في 

العالم العربي. 
الروهينغا  في  المسلمين  اضطهاد  ورقة  استغالل   -
مقعد  اإلسالمية  للدول  يكون  ان  أو  االيجور،  أو 
دائم في مجلس األمن رغم عدم واقعبة هذا الطرح 
التى  األوراق  كأحدي  المتحدة،  األمم  لميثاق  وفقا 
أمام  السياسي  لالستعراض  أردوغان  يستخدمها 

الجمهور العربي
الجزيرة ”  قناة  القطرية ”  - سهلت اآللة اإلعالمية 
المواطن  خداع  في    2008 عام  منذ  ساندت  التى 
منقذ  وكأنه  الدروغان  صورة  رسم  في  العربي  

المنطقة العربية خاصة.

حلم استعادة الخالفة
- لعبت جماعات اإلسالم  السياسي دورا في تلميع 
الحاكم  العربي كنموذج  العالم  صورة أردوغان في 
أن  الرغم  على  نظرهم،  وجهة  من  القوي،  المسلم 
يقود حزب  وأردوغان  دولة علمانية خالصة  تركيا 
الشريعة  لتطبيق  يدعو  وال  إسالمي  وليس  محافظ 

اإلسالمية من االساس.
- ظهور أردوغان 
في منطقة الشرق 
أعطي  األوسط 
أمال ودفعة كبيرة 
تيارات  تقفز  لكي 
اإلسالم  السياسي 
في  السلطة  على 
العربية  المنطقة 
حدث  ما  وهو 
بوصول  بالفعل 
منتمية  احزاب 
السياسي  لإلسالم 

للحكم عقب عام 2011 في مصر وتونس وليبيا.
عبر  اإلسالمي  العالم  قيادة  أردوغان  محاولة   -
المزايدة على دورهم في خدمة المسلمين حول العالم 
السعودية  أقدام  البساط من تحت  من خالل  سحب 
ومصر، مستغال غياب الوازع القومي لدي جماعات 
تراهم  التى  العربية  المنطقة  في  السياسي  اإلسالم 
في  للتأثير  لها  الناعمة  القوي  أدوات  أحدي  أنقرة 

العالم العربي.

انقالب الصورة 
الرئيس التركي الذي ظل ينسج صورته الوردية في 
الكثير من شعبيته  فقد  العربي طوال سنوات  العالم 
خالل األعوام الماضية بعدما  اتضح طبيعة الدور 
المواطن  يدرك  فبدأ  العربية،  المنطقة  في  التركي 
السيطرة  هدفه  وأن  التركي  الدور  خطورة  العربي 
التركية  القوات  انتشار  ذلك  مثال  المنطقة،  على 
وقطر  والعراق  وسوريا  والصومال  السودان  في 
وأخيرا في ليبيا، كلها كانت عوامل إلظهار الصورة 

الحقيقية. 
إلحياء  نسعى  "اننا  صراحة  أردوغان  حديث    -

االمبراطورية العثمانية".
- ظهور محور عربي مناوئ للتمدد التركي سياسيا 
عبر  المنطقة  في  وإعالميا   وثقافيا  واقتصاديا 

التصدي لطموحات أردوغان.

العربي  الشارع  لدي  الملهم  الزعيم  اهتزت صورة 
بعد ان اتضحت نواياه ومطامعه في السيطرة على 
المعارضة  نواب  ردده  ما  وهذا  العربية،  الدول 
التركية في تصويتهم على إرسال قوات تركية إلى 
ليبيا بالقول:أننا نخسر العرب لألبد عبر احتالل دول 

عربية على غير إرادتهم.
على  تسير  دولة  من  تركيا  أردوغان  حول  لقد 
دولة  الواحد،  الرجل  دولة  إلى  الديمقراطية  خطي 
ديكتاتورية أمنية، تقمع وتعتقل وتلفق التهم بغرض 

االنتقام السياسي وإطالة مدة حكمه.

حامد أوغلوا



ھل تریدین الحصول على بشرة رائعة؟ حسناً، كفاك بحثاً لدینا ستُشارك خبیرة البشرة نصائحھا السریّة في إصالح 
مشاكل البشرة وستتباھین ببشرة رائعة كعارضات األزیاء، مھما كان نوع بشرتك، لذلك نقدم لك عزیزتي مجموعة 

من جلسات العنایة بالبشرة على أیدي مختصین.

لنحت وشد الوجة والجسم.
البالزما الباردة لعالج مشاكل البشرة وتحفیز الكوالجین .

الدیرمابن لعالج الحفر، الندبات، تحفیز الكوالجین، الحد من التجاعید وإعادة نضارة البشرة.
التقشیر الماسي، تقشیر سطحي إلزالة الطبقة المتقرنة عن طریق بلورات أكسید األلمنیوم.

تقنیة الموجات الصوتیة للتقلیل من التجاعید والخطوط الدقیقة على البشرة.
أحماض الفواكھ عالج بتركیزات مختلقة ذو نتائج رائعة بشكل خاص مشاكل حبوب الشباب والبشرة الدھنیة.

البیبي جلو لتوحید لون البشرة وتفتیحھا ومقاومة التجاعید.
الموجات الصوتیة إلنعاش البشرة الباھتة عن طریق تزوید الجلد بالمواد المغذیة واالكسجین.

البالزما بن ( بدیل الجراحة) لرفع وشد الجفون والتخلص من التجاعید عن طریق طاقة البالزما.
قناع الذھب عیار 24 قراط لتجدید البشرة وأعطائھا النضارة والحیویة.

Radiofrequenz
Cold Plasma
Mikroneedling
Mikrodermabrasion
Mesoporation
Fruchtsäurepeeling
BB Glow
Ultraschall
Plasma Pen
Gold Maske

أوقات الدوام:   
من اإلثنین إلى الجمعة من الساعة ۹ لغایة الساعة ۳٫۳۰ 

یوم السبت للمواعید المسبقة 

البالزما بن ( بدیل الجراحة) لرفع وشد الجفون والتخلص من التجاعید عن طریق طاقة البالزما.

جانبیة  اثار  بدون  التخسیس  جلسات  لدینا  یتوفر  كما   -
ونتائج فعالة.

- نقدم لزبائننا كذلك فحص بشرة مجاني.

Öff nungszeiten:
Mo. - Fr.: 09:00 - 15:30 Uhr
Sa.: nach Vereinbarung
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عبد  السوداني  الوزراء  رئيس  اغتيال  محاولة  تُعدُّ 
يقول  السوداني،  المجتمع  على  غريبًة  حمدوك  الله 
المواطن  إنَّ  السوداني،  الشأن  تناولوا  مّمن  بعض 
السوداني في جزٍء من تكوينه النفسي وتنوعه الثقافي 
مستوى  على  األفريقية،  للحالة  امتداد  التاريخي 
األصول الحضارية والعالقات االجتماعية والتشابك 
العرقي والروح األخالقية والدينية. وقد أسهمت تلك 
الثقافة  بناء  حركة  في  المختلفة  والقبائل  األعراق 
السودانية وما فيها من قديم وحديث، وإن تمحورت 

حول الدين والقبيلة وقواعدهما المتداخلة.
وهذا يعني، في أبسط صور التسامح، الرضا بواقع 
بعد  يرتِق  لم  وإن  والديني  واإلثني  القبلي  التعدد 
فقد  سياسياً،  أما  الحقيقة.  بهذه  اإلقرار  صورة  إلى 
من  على  تصدره  عفواً  السابقة  الحكومة  اعتبرته 
اختلفت سحناتهم أو أفكارهم وتوجهاتهم، فتنعم عليهم 
بقبولهم كهامش بدور تكميلي. وبهذا، يظهر المفهوم 
المستوى  فعلى  السودانية.  الثقافة  في  بتناقضاته 
واالختالف،  التعدد  بقيم  األفراد  يمتلئ  الشعبي، 
وجود  من  الرغم  على  انسجامهم  عن  يعبرون  إذ 
الفوارق الطبيعية والمادية والمعنوية التي وّحدت بين 
أبناء المجتمع السوداني. والطبيعة السودانية تعكس 
مدى تداخل النسيج االجتماعي، الذي يضم في جملة 
مفاصله قبائل زنجية وعربية، وأنَّ ما يحدث فيها من 
المجتمع  مّما يحدث في  إنّما هو  مشاكل وخالفات، 
المدني، وليس له صلة بالصراع القبلي أو الديني إالَّ 
ضد  لقبيلة  تقريبها  مثل  البشير،  حكومة  تدخل  بعد 

أخرى في دارفور إبان الحرب األهلية 2003. 
تُكسر  لم  والرسمي،  السياسي  المستوى  وعلى 
غّذتها  التي  المتعالية  الذات  حول  التمركز  قيود 
تعبث  خالياها  زالت  وما  السابق،  الرئيس  حكومة 
الشعب  بدأها  التي  المسيرة  لعرقلة  نات،  المكّوِ بهذه 
السوداني بثورته نحو الديمقراطية والتعايش السلمي.

اغتيال أميركي في الخرطوم
القبض  أُلقي  االغتيال،  لجرائم  النادرة  األحداث  من 
مقتل  بعد  "القاعدة"  لتنظيم  تابعة  مجموعة  على 
غرانفيل،  مايكل  جون  األميركي  الدبلوماسي 
الدولية،  للتنمية  األميركية  الوكالة  في  المسؤول 
الرحمن عباس عام 2008،  السوداني عبد  وسائقه 
ل بذلك كأول حادثة خالل ثالثة عقود لمسؤول  لتُسجَّ
حكومي أميركي يُقتل في الخرطوم بالرصاص في 
طريق عودته، مع سائقه، من احتفاالت رأس السنة 

في وقت مبكر من أول يناير (كانون الثاني).
ن الجناة، بعد الحكم عليهم باإلعدام، من الفرار  تمكَّ
متقّدمة  في ساعة  التحصين،  كوبر شديد  من سجن 
من إحدى ليالي يونيو (حزيران) 2010، مّما أثار 
عالمات استفهام عّدة باحتمال تواطؤ السلطات معهم.
ليبيا  في  أحدهم  ومات  بعضهم  على  القبض  أُلقي 

دوا  أكَّ عادوا،  وبعدما  هناك.  بالتنظيم  التحاقه  بعد 
في  جاء  فقد  ندمهم.  وعدم  فعلتهم  على  إصرارهم 
عبد  عادل  لسان  على  السودانية،  الصحف  إحدى 
الغني، محامي الدفاع عن المتهمين، أنَّه إزاء تعنتهم 
بعثه  تم  "لو  بقولهم  غرانفيل  قتل  على  وإصرارهم 
كي  غرانفيل  بوالدة  المحامي  اتصل  لقتلناه"،  ثانية 
العفو،  على  ولحثِّها  واالعتذار  بالندم  قلوبهم  تلين 
فكان ردها أنّها ال تمانع من التنازل عن القصاص 
واإلعدام ولكنها تشترط العقاب بسجنهم مدى الحياة 
وأن  آخرين،  مع  فعلوه  ما  يكرروا  ال  كي  وذلك 
ابنها ومن  يعتذروا من الشعب األميركي عن مقتل 

الشعب السوداني عن مقتل السائق.

فتنة دينية
القدر من  بهذا  اإلنقاذ  قبل حكم  السودانيون  يكن  لم 
الفصام الطائفي، على الرغم من وجود أكبر حزبين 
الديمقراطي"،  "واالتحادي  "األمة"  هما  طائفيين، 
السياسي  االستقطاب  إطار  في  يعمالن  كانا  اللّذين 
كل  في  الصوفية  الطرق  كانت  فقد  المذهبي.  ال 
في  ُسرادقها  تنصب  السابقة،  العقود  طوال  عام، 
ساحات المولد المنتشرة بالعاصمة والواليات، جنباً 
الذين  السنّة،  أنصار  جماعة  ُسرادق  مع  جنب  إلى 
يشاركون في المحاضرات الدينية من دون االحتفال 

أو االعتراض.
االحتقانات بين التيارين اإلسالميين حديثة العهد في 
المجتمع السوداني، الذي كان يتعاطى مع أّيٍ منهما 
من دون رفٍض أو تكفير. ولكن تم تصعيد األحداث 
السنّة،  أنصار  ُسرادق  ُحرق  حين   ،2012 عام 
اتّساع  الطائفية.  لتكريس  بالتآمر  الحكومة  واُتهمت 
أّن هناك جهة مستفيدة من تعصب  يدّل على  الهوة 
الناجية" ولها الحق  كل فئة، باعتبار نفسها "الفرقة 

في ضرب األخرى.
وطيلة سنوات اإلنقاذ، لم يعد التسامح هو سيّد الموقف 
في السودان، ولم يعد أهل التصوف يقفون إلى جانب 
الناس  مشاكل  لحّل  ويتوسطون  والكادحين،  الفقراء 
السلطة، وصار  يد  أداة في  الحّكام، بل صاروا  مع 
التكفير هو السمة التي تعبّد الطريق لخلق فتنة دينيّة.

شروخ اجتماعية 
السياسة  دهاليز  ضاقت  إن 
بالخصوم، تجدهم كأفراد شعب 
وعالقاته  باجتماعياته  تميز 
وجوده  في  يتفّرد  المفتوحة 
األفراح  أماكن  في  األريحي 
الحديث  ويكون  واألتراح، 
وتتبعه  حاضراً  السياسة  عن 
وغيرها.  واالقتصاد  الرياضة 
ذاتها  بالطريقة  ذلك  ويكون 

النفس، بصراحة  مع  الداخلي  الحوار  فيها  يتم  التي 
بثقل  إحساس  ووضوح ومن غير حدود ومن غير 
الرقابة، ما عدا الرقابة الذاتية التي تضع سقفاً أخالقياً 

بعدم تجاوز المسموح.

هذا اإلحساس بأهمية االنتماء وتقبّل اآلخر واحترام 
أدوات  أحد  إلى  وحّولته  النقاذ  دّمرته  االختالف 
في  وربَّت  معارضته،  من  والخوف  النظام  مواالة 
الخوف  نوازع  عقود  ثالثة  إلى  الممتدة  الفترة  هذه 
وعدم الجهر بالرأي ليتحّول الكالم إلى همس والعلن 
يدورون في  اإلنقاذ موالين مغيّبين  إلى سر. خلقت 
فلكها، وبعدما انتفض الناس، لم تصّدِق أنَّ َمن ثاروا 

هم َمن وضعتهم تحت سوطها 30 عاماً.
بشكٍل  الوطنية  الهوية  في  اإلنقاذ شرخاً  نظام  أوجد 
بالقبيلة  الخاصة  البيانات  ملء  في  يتمثل  رسمي 
يستند  مواطن  كل  يجعل  مّما  الثبوتية،  لألوراق 
حيث  من  االجتماعي  تصنيفها  حسب  عصبته  إلى 
األشخاص  وكان  والهوان.  العزة  والضعف،  القوة 
في  يستحي  اجتماعي  بمفهوم  قبل  من  يتعاملون 
وجودها  من  الرغم  على  الهويات  تعّدد  من  العلن 
ولكن كانت كلها ترجع إلى مواطنة سودانية واحدة. 
النخب وتفكيرها وأصبح  الهوية حديث  أمر  تجاوز 
رسالة حقوق اجتماعية منصوص عليها في الضمير 
الشعبي السوداني. هذا الضمير المتخم باالحتقان حّد 
االجتماعية،  بالعدالة  الشعور  عدم  بسبب  االنفجار 
المحبة  معها  أُخذت  وإنما  وحدها  تُغيّب  لم  التي 
والتقدير والمشاركة واستلب معها اإلحساس باآلخر 

المختلف.
ومع ما زرعته اإلنقاذ في المجتمع السوداني، قد ال 
يأخذ الكشف عن مالبسات محاولة اغتيال حمدوك 
بدائية  إلى  نظراً  طوياًل،  وقتاً  الجناة  على  والقبض 
التنفيذ ووصول فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالية 
األميركية (FBI)، لمساعدة فرق التحقيق المحلية في 
االنتقالية  للحكومة  وقٍت وجيز. وعند ذلك، سيكون 
كامل الصالحيات إلتمام عملية تفكيك النظام السابق 
بما في ذلك األجهزة األمنية، إيذاناً بقيام دولة السالم 

االجتماعي والعدالة والديمقراطية.

إبراهيم بدوي
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متابعات ثقافية

إلى  األصيل  عند  الغابات  تتحّول  األحقاف  "في 
فراديس، الطقس يبّدل نفسه  في بالد األحقاف كما 

تتبّدل األزياء"
غرائبيّة  بأنّها  ُوِسمت  التي  (موشكا)  روايته  بعد 
ومن  المرأة،  لقضيّة  ومعالجتها  موضوعها  في 
ُعمان،  سلطنة  في  خصوصيتها  لها  شجرة  خالل 
الروائّي  اللبان، يُصدر  الُمسماة شجرة  الشجرة  هذه 
(األحقافي  الثانية  روايته  الشحرّي  محمد  العمانّي  
القطع  من  صفحة   255 في  تقع  والتي  األخير)  

المتوّسط الصادرة عن دار السؤال في بيروت.
" إلى الذين ال قبوَر لهم وال مزارات، هذه الّصفحات 
قبوركم والكلمات نصُب شواهد"و لعلّي ألتمس من 
إهداء الكاتب لروايته ما َيشي بأفق الرواية، إذ عادًة 
اإلهداء ال يفرض عليك توّقع مهاد النّص، لكن تُرى 
أّن  البّد  هذه  الحالة  في  ذلك؟  يصدق  مدى  أّي  إلى 
يكون على متن الرواية شهداء، البّد أن يكون هناك 
افتراض  أمام  أنت  الوطن،  تراب  سبيل  في  دماء 

ساحة معركة إذاً.
تبدأ الرواية باتصال ابن اآلنفي بابن عّمه العميد في 
جهاز أمن دولة الّساحل الُمتحد، يلتقي العميد مع ابن 
عّمه بعيداً عن األنظار في بيت وسط الصحراء وبعد 
أن ينزعا شريحة هاتفيهما يبدأ الحوار التالي بينهما 
العربيّة  الّساحة  يشغل  آنيّاً  وهاجساً  حدثاً  مستلهمين 
"والله يا  عامة ويشكل هاجساً سلطوياً و مخابراتياً 
ولد العم، تعرف الفوضى اللي دخلناها بعد ما يُسمى 
الربيع العربّي بأيدي جماعة اإلخوان، لذلك أتوّجس 
من بعض المواطنين في الدولة وميولهم والتي أراها 

من وجهة نظري مضّرة بالدولة "
الروائية،  الشخصية  إلى  التلميح  يتم  الحديث  في   
شخصية  حولها،  األحداث  محور  تدور  التي  أو 
عن  يدافع  الذي  الرجل  الحمرمي،  نشوان  الطيار 
سياسة ُعمان في لكنّه يعقد مقارنات بين دول الخليج 
وإيران بشكل مستفّز أحياناً كقوله " لو أطلقت إيران 
لهلك  التحلية  محّطات  على  االنتحاريّة  زوارقها 

الخليجيون عطشاً"
 " اآلنفي  راشد  بن  حميد  بن  العميد"علي  بحث  إّن 
والتنقيب في سيرة وشخصيّة نشوان الحمرمي يسوق 
األحداث، هذه الشخصية التي فرضت وجودها على 
يكتنفها،  الذي  الغموض  خالل  من  الرواية  مسرح 
الُعقد  سلسلة  من  ُعقدة  انفّكت  كلما  للعميد  بالنسبة 

ليس  يظللّها،  جديد  من  الغموض  عاد  والحلقات، 
الغموض الجاسوسّي، ولعلها لعبة الروائي في متعة 
البحث البوليسية، والتي عادة تشمل الوثائق والملفات 
الُمحبب،  الغموض  هذا  في كشف  والحديثة  القديمة 
حياته  له  فالّرجل  تماماً،  العادّي  نحو  يجنُح  والذي 
الطبيعية مثل أّي فرٍد في المجتمع  في حياته سماُت 
الّشخص  الهادئ، ال غريب في منزله أو اتصاالته 
الهاتفية أو عالقاته االجتماعية، حتّى الّشجرة الغريبة 
الشحرّي  هوس  لعله   " داره  ساحة  في  تقبع  التي 
بغرائب األشجار "التحاليل  المخبريّة خرجت سليمة، 
فالشجرة ال تثير الغرابة، لم يعد هناك شّك بما هو 
من  الشخصيّة  هذه  تحمله  الذي   ما  إذاً    ، مريب 
سمات اإلثارة والشّك لآلنفي وأصحابه زمن الربيع 
إطار  في  بها  يحيط  شيء  كّل  أّن  طالما  العربي، 
المألوف ففي تقرير المخابرات وفي أدّق التفاصيل 
الحياتيّة - كما هي العادة- للرجل، المسح المخابراتي 
الذي  شمل كّل تفصيلة صغيرٍة و كبيرٍة في منزل 
نشوان  حتى عناوين الكتب، وستائر النوافذ، وعدد 
الشيء  أّن   أثبتت  كلّها  الجدار  ولوحات  الكراسي 

يوحي بالغرابة في البيت المتواضع.
رجال  عند  للشّك  مثيٌر  المألوف  أّن  المؤكد  من  و 
عاديّة  تبدو  ال  العادية،  فالمعلومة  المخابرات، 
فالمعلومة  العميد،  به  يصّرح  ما  وهذا  لهم  بالنسبة 
قابلة للتحليل و للتأويل والتفكيك ومن ثّم الحفظ لحين 
إليها، إذن هي حّمى اآلراء واألفكار " هو  الحاجة 
لألمانة شخٌص خلوٌق ومحترم، لكن آراءه وتعليقاته 
تقلقني وتقلق أصحابي .." يقول ابن اآلنفي البن عّمه 
العميد " هل تطّرق لتنظيم اإلخوان اإلرهابّي ؟"   " 

ال والله على العكس.."
فتظهر  الرواية  في  األحداث  تتداخل  ذلك   بعد 
شخصيّة "علي سعيد األحقافي" على المسرح  من 
تعاطف  الروائي  يرصد  األحقافي  شخصيّة  خالل 
وفي  األزمات  في  البعض،  بعضهم  مع  األحقافيين 
الحياة العاّمة يدفعون للقادم الجديد حتى يجد عماًل، 
ثّم  الغربة ، ومن  التكاتف االجتماعي في  حالة من 
هذه الشخصيّة تنضّم إلى قوة الّساحل الُمتحدة  والتي 
يشرف عليها الجيش البريطانّي بعد ذلك نلحظ تطّور 
هذه الشخصية التي لم يرّد لها الروائي أن تبقى في 
بالمدرسة  األحقافي  اِلتحق   " العسكرّي  المستوى 
اللغة  لتعلّم  بريطانيا  إلى  أوِفد  والكتابة  القراءة  تعلّم 

االنكليزيّة، حيث تفّوق هناك وُطلِب منه  البقاء في 
بريطانيا لتدريب الضباط القادمين من المستعمرات 
لكنّه يفضل العودة إلى بلده، تصلّبت هذه الشخصية 
حالة  في  لتغدو  األحداث  سياق  في  ونمت  الثورية 
التنميط و النمذجة لصورة البطل الثائر والذي يقلقه 
تغدو  حتى  فاسٍد،  حاكٍم  سلطة  تحت  السكان  وضع 
خصوصيّة  لها  حضورها   بفلسفة  الشخصية  هذه 
الجذب والدوران في فلكها  يقول  األحقافي: مفضاًل 
في  الطبيعة،  أحضان  الجبال   " الجبال  في  الحياة 
الجبال توجد الحريّة والشموخ  والشعور بالقداسة، 
التسليم  ساكنيها  على  تفرض  الُمنخفضة  األراضي 
الثورة  في  ويشارك  لينضّم  ذلك  الواقع"بعد  باألمر 
األحقافيّة، ومن ثم يؤرخ الكاتب للحدث ب 30 آب 

.1972
.. نحن هنا أمام خطوط أحداث متوازية في الرواية 
من جهة يفّك الكاتب األلغاز والعقد للقارئ ويبسطها 
يفّك  العميد  المخابرات  رجل  بينما  حكائي  بسرٍد 
إلى  فبالعودة  آخر،  طرف  من  المتشابكة  الخطوط 
حكايته  أحداث  تتقاطع  الحمرمي  نشوان  شخصية 

ووجوده مع علي سعيد األحقافي.  
سقطت  الذي  اإليراني  الطيار  الحمرمي  نشوان   
طائرته في معركة " شر تشتت" عام 1974 ونجا 
من الموت بعد هرب المالح " النشمّي " وبعد "أن 
حاولت القوات البريطانية اإليرانية المشتركة القضاء 
عليه حتى ال يستخدم كورقة ضغٍط  في أيدي الثوار" 
الجبل  أعلى  في  قصف  أن  بعد  طائرته،  سقطت   
المراقب  حوله..  يلعبون  األطفال  كان  منزاًل، 
األرضي يرصد الدخان ظناً منه أنّه معقٌل  للثوار، 
ليعطي األمر لقائد الطائرة بقصف المكان، والنتيجة( 
من  وعدد  الجدران،  على  معلّقة  األطفال  أشالء 

رؤوس الماشية النافقة..) 
أسيراً  وقع  الذي  اإليراني  الطيار  الحمرمي  نشوان 
التي  الفرقة  لطباع  أسيراً  وقعت  يقول  الثوار  لدى 
الرعاة  بين  واأللفة  العالقة  عن  يتحدث  أسرتني، 
فترة  طيلة  استمّرت  التي  العالقة  هذه  والثوار، 
صفحات  من  بها  البأس  مساحٍة  وعلى  الثورة 
الرواية، فصورة الراعي تتجلّى لدى الثوار بالرديف 
والمعين أو  "المفرزة المتأخرة" كما تُسّمى في علم 
العسكرة، الراعي  الذي يقدم الدعم على األرض من 
والشراب  الطعام  تقديم  أو  اإلرشاد  أو  الخبر  خالل 
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والحماية، أو نقل األخبار والتحذير أحياناً. 
 في الرواية يجعل الشحري البيئة المحيطة وطباع 
الثوار عاماًل كافياً لدمج  الطيار اإليراني فقد أحّب 
الثوار من خالل تصرفاتهم وعالقة المحيط بهم مما 
سيجعله الحقاً يبوح بكّل شيء ويندم على ما اقترفت 
يداه، مع أنه يؤكد أّن القاتل األول من أعطاه اإلحداثية 
إحداثية البيت واألطفال تقول "أوفير" لخالها " كان 

إخوتي يلعبون عندما قصفتهم الطائرة "
الثوار"رأيت  لدى  أسيراً  كان  عندما  نشوان  يروي 
وأحجار  ميّتة،  لحلزونات  بيضاء  قواقع  ألعابهم  
األطفال  ..رأى  اإلبل  أسنمة  هيئة  على  منحوتة 
األعشاب  أحضروا  الكبيرة،  الفتحة  تدخل  حيّة 
فيها  أشعلوا   .. الُمصمغة  األشجار  وقشور  الّجافة  
كثيفاً  دخاناً  لعبتهم  نفثت  الحيّة،  خنق  أرادوا  النار 
رصدتهم اإلحداثيات.." مررُت بالمكان كانت الدماء 
الكهف.. على جدران  الغنم  فرث  و  الحريق  ولون 

أّما األطفال فتحولوا إلى أشالء كما قيل لي ... ثالثة 
كفوف وساق ونصف وجمجمة وكتلتا لحٍم  في قبر 
جماعّي"  كّل ذلك يدفعه للتكفير في ما جناه بطريقة 
كّل  من  التخلص  يحاول  مباشرة،  غير  أو  مباشرٍة 
ماضيه األسود، تبدو شخصية نشوان الحمرمي في 
األحقافي  شخصية  مع  متعاكس  خط  على  تركيبتها 
في  واحٍد  هرم  في  تلتقيان  الشخصيتان  كانت  وإن 
الثقيل  ماضيه  من  التخلص  يحاول  نشوان  النّهاية، 
الُمتخم بالهم واألخطاء، يسافر إلى بريطانيا ليبحث  
في سجالت الجامعة عن فتاة إيرانية تسبب في مقتلها  
يوماً يحاول التكفير عن جريمة ارتكبها نتيجة نزوة 
أزالم  اإليرانية  المخابرات  ذلك  في  أداته  و  عابرة 
مع  تتعامل  أنّها  على  بها  يشي  بريطانيا  في  الّشاه 
المال  ينجح في دفع مبلغ من  اإليرانية،  المعارضة 
مقابل تسمية قاعة في الجامعة باسمها.  يعاود البحث 
في األحقاف عن األخت الناجية من قذائف طائرته " 
أوفير" يمضي أعواماً في البحث عنها لعله يعّوضها 
عما اقترفت يده، لم يكن سعيه لتعويضه ال هاجسا 
يشغله بقدر سعيه لتخلص ذاته من عذاباتها وجرمها 
الذي اقترفته في حق عائلة بريئة ويعرف فيما بعد 
أن تلك العائلة كانت مقصودة ألنها عائلة أخت علي 
سعيد األحقافي  إنّه يحاول التخلّص من حملِه الثقيل، 
يطلبه  الذي  الغفران  يده،  اقترفته  الذي  الدم  حمل 

لنفسه من خالل العثور على أوفير .
الذي  األمن  رجل  العميد  شخصيّة  إلى  بالعودة   
يحاول فّك الرموز والُعقد المخابراتيّة عن الشخص 
تتشابك  القضايا  أغلب  أن  نجد  نشوان  المطلوب 
حاسوب  جهاز  في  ثم  ومن  أواًل  أّمه  عند  وتحّل 
نشوان ووصيّته ليجد العميد نفسه فجأة أنّه ابن علي 
سعيد األحقافي المناضل الثائر، وأن اآلنفي من ربّاه 
أّمه  وأن   ، المدرسة  دخوله  أجل  من  اسمه  وحّمله 

يحتفظون  الثالثة  الثائر،  األحقافي  ذاتها مطلقة  هي 
 ، ونشوان  واألم   بالزهايمر  أصيب  أحدهم  بالسر 
تُرى ما غاية الكاتب من تحميل شخصيّة إيرانية كّل 
هذه الكّم من األسرار، هل بسبب أصوله األحوازية 
في  الدم  هذا  أن  القول  الروائي  أراد  هل  العربية؟ 
أن  أبت  التي  المورثات  تلك  يحمل  مازال  عروبته 
دائماً  تحتفظ بالشر في داخلها أرادت أن يكون نقياً 
فسعت إلى الخالص، أم أن عقدة الذنب التي تحملها 
الشخصية في دفين خلجاتها فعلت ذلك، أم أن الهواء 
والماء والتراب في األحقاف له سحره وسّره خالئط 

النفوس الطيبة ؟

األخير:  األحقافي  رواية  في  المرأة  شخصية  أّما 
تكن  لم  الرواية  في  ثانوياً   المرأة  حضور  فيبدو 
المحركة  البطلة،  الروائية  الشخصية  مستوى  على 
لألحداث أو الدافعة لها  باستثناء أم العميد وشخصيّة 
"أوفير" والتي كان لها حضور في تفكيك أهّم عقدة 
في الرواية، فاألم تكشف الخفايا البنها الذي استطاع 
من خالل حديثها  الوصول إلى الحلقة المفقودة، مما 
جعله يعتزل العمل األمني ليصير كاتباً، أّم العميد هنا 
كانت حلقة مفصليّة في سير أحداث الرواية والربط 
لعلي  السابقة  الزوجة  فهي  رئيسيين،  زمنين  بين  

الضابط ذي  أّم  سعيد األحقافي 
لدى  المحبوب  الحسنة  الُسمعة 
وفي  ثقتهم  ومصدر  الشيوخ 
الحالية  الزوجة  هي  المقابل 
لصديق األحقافي المخلص هنا 
يبدو وجودها كشخصيّة روائيّة 
الذي يدور حوله  البيت  كعمود 
والحكاية،  البيت  أفراد  كّل 
التي  األرض  هي  األم  بالحب 
ورعت  الثوار  وحمت  انبتت 
أشجاراً  غدوا  حتى  فروعهم 
تبدو  هنا  األم  المرأة  باسقة، 
له  اجتماعياً  حاماًل لغوياً فكرياً 
خاللها  فمن  الطاغي  حضوره 
بكل   " األرض  "كما  تختزن 

أألسرارها. 
عنها  البحث  فبعد  أوفير  أما   
من  صفحة  مئتي  مدى  وعلى 
ذكرها  يمّر  تقريباً  الرواية 
يتعدى  ال  سريعاً  مروراً 
والتركيز  بمعاناتها،  التعريف 
خالل  من  ويبدو  عملها،  على 
وقدرتها  المرأة  مكانة  ذلك، 
والنهوض  شؤونها  إدارة  على 
من  به  مرت  ما  رغم  باألسرة 

انكسارات من أقرب الناس إليها. 
 من جهة ثانية لم يفّوت الكاتب الفرصة إلبراز قضيّة 
لها خصوصيتها في التصّور العام حول المرأة في 
عنها  المرسومة  النمطيّة  والصورة  القبلي  المجتمع 

من خالل التعنيف أو هامشية حياتها. 
 "األحقافية كلّما تطلقت يقوم أخوها بذبح بقرٍة ترحيباً 
بها، وتلك عادة متّبعة في بالد األحقاف " المرأة في 
المرأة ال تُضرب  بالد األحقاف معززة كالعّز ذاته 
و ال تهان، والويل لمن يعتدي على المرأة،  ويفتخر 

الذكور باالنتساب الى أمهاتهم.."
الرواية تجنح إلى الجمع بين ما هو تاريخي وما هو 
تسليط  الشحري  محمد  الروائي،  استطاع  معاصر، 
الضوء على فترة زمنية وبقعة جغرافية ربّما يجهل 
تفاصيلها الكثير من  القراء العرب ، حاولت رواية 
األحقافي األخير أن تكون ذلك السجل األدبّي الذي 
الناس  من  الكثير  يعرف  ال  منطقة  حكايات  يسرد 

سوى أن األحقاف وردت في القرآن الكريم.
مقيم  ُعمان  سلطنة  من  كاتب  الشحري  محمد    
بجامعة  الدكتوراه  ألطروحة  يحّضر  ألمانيا،  في 
مجموعة  البوار"  "بذور  إصداراته  من  هايدلبيرغ، 

قصصية و"موشكا" رواية.
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فهو  شيء،  بكل  لك  يبوح  زوجك  أّن  تعتقدين  قد 
يحكي لك أسرار أصدقائه وأحداث العمل في مكتبه 
وما تناوله على الغداء في العمل اليوم. إال أّن هناك 
مخاوفه،  وهي  فيها،  معك  يتحدث  لن  موضوعات 
ال ألنه ال يثق بك، بل ألنه يرى أن أفضل الطرق 

وأسرعها لحل المشكلة هو التفكير فيها وحده.
يشعر الرجل دائًما بأنه مصدر األمان لعائلته، وهذا 
األمان بالطبع مصدره األساسي هو المال. فأكثر ما 
يقلق الرجل هو ثبات أموره المالية ومدى توافقها مع 
قد يرفض عماًل  ذلك،  متطلبات عائلته. وفي سبيل 
يحبّه النه لن يدّر دخال كافًيا لعائلته بنفس قدر عمل 
يكرهه وال يرى نفسه فيه، ما يولّد في داخله ضغوًطا 
يسعى جاهًدا ألن يخفيها عنك. ومن هنا، عليك أن 
تستوعبي ما يمّر به زوجك، وتديري األمور المالية 
للمنزل والسعي دوًما إلشعاره بأنك تفتخرين به مهما 

كان مقدار ما يكسبه.

فقدان زمام األمور
تطغى  قد  بأمور غريبة  باهتمام زوجك  تفاجئين  قد 
أو  معينة  هواية  ممارسة  مثل  بعمله  اهتمامه  على 
السفر أو االهتمام بمظهره. يعود هذا التصّرف إلى 
من  الكثير  هناك  وبأّن  تمضي،  الحياة  بأّن  شعوره 
يبادر  لن  طبًعا،  تحقيقها.  في  يرغب  التي  األمور 
زوجك إلى البوح بشعوره هذا. لذا، عليك أن تكوني 
صبورة عند مواجهة زوجك لمثل هذه الحالة، وأن 
وتذكيره  تأنيبه  من  بدال  بعطف  وتعامليه  تستوعبيه 
بمسؤولياته. كما يمكنكما التحدث بلطف عن أهدافه 
لمشاركته  استعدادك  وإبداء  المشتركة  وأهدافكما 

أهدافه الخاصة.

خشية خسارة الوظيفة
قد يواجه زوجك في عمله الكثير من األوضاع حيث 
مخاوفه  يثير  ما  الموظفين،  عن  االستغناء  فيها  يتّم 
بأن يكون التالي. ومن شأن ذلك أن يدخله في دّوامة 
اإلنصات  هنا، عليك  أسبابها، ومن  تجهلين  اكتئاب 

إلى ما يقوله عن مجتمع العمل فهو لن يبوح بخوفه 
بل سيتحدث عّما يحدث في مكان العمل. لذا، عليك 
التصرف بذكاء وبّث الطمأنينة في قلبه وإشعاره بأن 
المنزل هو مالذ آمن يمكنه االستراحة فيه حين يكون 

مكان العمل مصدًرا للخوف والضغط.

فقدان الجاذبية
والنماذج  الجاذبية  حول  االعالمية  الضغوط  بسبب 
المختلفة  االعالم  وسائل  في  نراها  التي  المثالية 
التقدم  من  وخوف  هاجس  الرجال  لدى  أصبح  فقد 
قد ال  الحالة،  الجاذبية. وفي هذه  وفقدان  العمر  في 
تالحظين تغيرات عمرية في مظهر زوجك وحالته 
الجسدية، بل تغيًّرا في حالته المزاجية وثقته بنفسه. 
أحواله  على  وينقم  غضًبا  أكثر  يصبح  قد  أنه  كما 
األعراض  هذه  كّل  تؤكد  سريًعا.  أعصابه  ويفقد 
مخاوف زوجك من التقدم في السّن، فال تتركيه يفقد 
ثقته بنفسه وتعلّمي كيف تخرجيه من دوامة اإلحباط 
دوًما  له  رّددي  والجاذبية.  الحيوية  بفقدان  وشعوره 
أنه ال يزال وسيًما ومتألقا في عينيك وساعديه على 
الخروج من هذه الحالة باعتماد عدد من الطرق. إذ 
مشتركة  هواية  ممارسة  على  تشجيعه  مثاًل  يمكنك 
ليالي  بينكما والذهاب في نزهات وحدكما، وقضاء 
الزواج  سنوات  في  تفعالن  كنتما  مثلما  رومانسية 
ممارسة  أن  حيث  مًعا  الرياضة  وممارسة  االولى 
الثقة  وتعّزز  البدنية  اللياقة  تحّسن  بإنتظام  الرياضة 

بالنفس وتمنع الشعور باالحباط.

الخوف من المرض
أو  للطبيب  زيارته  موعد  بتأجيل  زوجك  يبدأ  قد 
قد  الضرورية.  الطبية  فحوصه  إجراء  عن  يتوقف 
قد  التي  الفحوصات  نتائج  مواجهة  من  خائًفا  يكون 
تترك  أو  تدهور صحته  إلى  تشير  أو  سلبية  تكون 
تبعات على حياتكما، وهو ال يرغب في أن يحّملك 

مثل هذه الضغوط.
التخفيف  عليك  لذا  االنهيار،  الرجال  معظم  يخشى 

من وطأة هذا الشعور عبر تحفيزه على الحفاظ على 
دون  من  بها  والتمتع  مًعا  الحياة  لتستكمال  صّحته 
المبكر  والكشف  فالوقاية  متفاقمة.  صحية  مشاكل 
لكما  يضمن  عوارض  أي  ظهور  فور  لألمراض 
السيطرة على أي متاعب. ال تتركي زوجك يقصد 
احرصي  بل  وحده،  الفحوصات  يجري  أو  الطبيب 

على أن تكوني دوًما إلى جواره لدعمه.

الخوف من عدم إشباع الزوجة عاطفًيا
يخشى معظم الرجال عدم قدرتهم على تلبية رغبات 
أن  يجب  لذا  وحميمًي،  عاطفًيا  وإشباعها  زوجتهم 
الرجال  يحتاج  بالسعادة.  شعورك  لمشاركته  تسعي 
كنت  إن  أما  زوجاتهم،  لرضى  يطمئنوا  أن  إلى 
بذلك  إخباره  إلى  فبادري  مسألة،  أي  من  منزعجة 
فوًرا  بالذنب  الرجل  يشعر  ومرحة.  لطيفة  بطريقة 
يحّطمه  ما  بالسعادة،  زوجته  شعور  عدم  جراء 
بالتعاسة  تشعرين  كنت  إن  لذا،  بالكآبة.  ويشعره 
ألسباب أخرى كمعاناتك من بعض المشاكل الصحية 
وال  بذلك  فصارحيه  االسرة،  أو  العمل  أو ضغوط 

تتركيه يخطىء الظّن ويخال بأنه سبب تعاستك.

الخوف من عدم التصرف كأب مثالي
مثال  الطفل  يفّضل  وقد  بعفوية  االطفال  يتصّرف 
الذهاب معك للتسوق بدال من أن يجلس في المنزل 
ليلعب مع والده. تؤّدي مثل هذه التصرفات الصغيرة 
إلى إثارة مخاوف الرجل حول ما اذا كان يقوم بدوره 
جيدا كأب ويحتل مكانة هامة في قلوب أوالده. ومن 
هنا، عليك تشجيع زوجك عندما يساعدك في األمور 
يفعل.  لما  دوًما  امتنانك  وإبراز  باألطفال  المتعلقة 
بادري مثال إلى شكره أمام اوالدك على مساعدته لك 
في االعداد لحفل عيد ميالد وشجعي أطفالك على أن 
يشكروه على ما يفعل معهم وكتابة بطاقات لطيفة له 
مثلما يفعل كل االطفال مع أّمهاتهم فكثير من النساء 
يغفلن عن ذلك عندما ينشغلن بالمهام االسرية ولكن 

هذه االمور البسيطة تعني له الكثير.
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باألحاسيس  وتشعرين  طبعا  تعرفين  بأنك  يناسبك، ال شك  مع رجل  كنت  إن 
اإليجابية التي تشحنك بها هذه العالقة العاطفية الناجحة نسبيا. فيجب أن تشعرين 
مع حبيبك بقيمتك وبكونك امرأة مهمة لها وزنها، تشعر بالسعادة كلما سنحت 
لها الفرصة. لذا ” نكشف لك المشاعر واألحاسيس التي يجب أن تغمر الثنائي 

من وقت آلخر كي يعرف أنه من الناجحين في سلم العالقات العاطفية.
ـ االرتياح: أهم المشاعر التي يشعر بها الثنائي في العالقة الناجحة هي الراحة 

مع اآلخر واالرتياح له. 
تخبرين حبيبك كل شيء وأي شيء،  التام ألن  باالستعداد  تشعرين  أن  عليك 
أن تضحكين معه وأن تتحدثين معه بشكل جدي وأن تتناقشين معه، فهو ليس 

شريكك في الحب فقط، بل أقرب أصدقائك أيضا.
- التحكم: هل يشعرك حبيبك أنك تستطيعين التحكم بالدنيا بأكملها؟ 

يجب أن يدعمك ويدفعك ألن تكوني المرأة الناجحة لبلوغ أقصى درجات النجاح 
الذي تتمنينه، المرأة التي تعتني بصحتها، المرأة السعيدة والتي تلحق بأحالمها 
وتطاردها. يجب أن يساعدك يوميا وفي كل لحظة تشعرين أنك بحاجة إلى كتف 

تبكين عليه أو تلقين بنفسك عليه كي تنطلقين.
- األمان: ليست عالقة ناجحة تلك التي تشعرين بالخوف فيها، تخافين من رّدات 

فعله العنيفة أو من أن يتركك ويهجرك. 
رغم أنه من االيجابي أن تخشي ردة فعله إن اكتشف أنك كذبت عليه، فهو رجل 
ذو كرامة أيضا ولكن األزمة تتجلى في شعورك أنك بجانب قنبلة ال تعرفين 

سيكمل  ستتزوجينه  الذي  فالشخص  أبًدا،  السهل  باألمر  ليس  الزواج  قرار 
معِك رحلة الحياة، كما أنه سيكون أًبا ألطفالك، ومن الطبيعي أن يشاركك في 
تربيتهم، لهذا يجب أن تختاري مجموعة من الصفات في شريك حياتك لحياة 
زوجية سعيدة وتربية صالحة وجيدة ألطفالك، تعرفي من خالل السطور التالية 

على مواصفات األب والزوج المثالي.
صفات  من  تعتبر  فهذه  كالمه،  مع  أفعاله  تتوافق  أن  يجب  والفعل:  القول   -
الرجولة، حيث أن الكلمة التي تخرج من فم الراجل يجب أن تكون مثل العقد 

وميثاق الشرف الذي يجب االلتزام به كما يقولون.
- جدير بالثقة: الثقة واإلخالص من أساسيات أي عالقة، وحين يقع الرجل في 
الحب يجب أن يوفر الحماية والدعم لشريكة حياته، لهذا يجب أن يكون جديًرا 

بثقتك.
ـ ضبط النفس: يجب أن يتحلى شريك حياتك بضبط النفس، خصوًصا في وقت 
يتحكم في أعصابه ويتصرف بشكل  المشاكل واألزمات، ويعرف جيًدا كيف 

عاقل غير متهور.
يهمه  وال  تحقيقها،  يحاول  وأحالم  لديه طموحات  يكون  أن  بمعنى  طموح:  ـ 
ضياع الفرص طالما لديه الطموح، ألنه في النهاية سيصل للهدف الذي حدده.

وال  اآلخرين،  األشخاص  مع  حياتك  شريك  تعامالت  راقبي  الخلق:  حسن  ـ 
تعتبري مقياس أخالقه يعتمد على تعامله معِك فقط، فإذا كان أسلوبه في التعامل 

مع الناس جيًدا فمن الطبيعي أن يعاملك أنِت أيًضا بشكل جيد.
ـ السخاء: من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها شريك حياتك هي أن يكون 

في أي وقت قد تنفجر.
- االستقرار: يجب أن تكوني على معرفة واعية وعلى ثقة تامة أنك في عالقة 
مستقبلها أمامها، ليست متقلبة، لن تنهيها أي ظروف وال تغير مسارها عالقات 

عابرة أو أية اغراءات مادية أو حياتية. 
ال يجب أبدا أن يتملكك خوف أو توقع أن النهاية وشيكة و إال سيكون نجاح 

العالقة محط شك.

كريًما، وهذا ال يعني أن يدعوِك للعشاء في مكان رومانسي كل يوم، فمجرد 
استعداده أن يُسمعك كلمة حلوة وأن تكوني من أولوياته فهذا في حد ذاته كرم.

ـ الرجولة: رجولة شريك حياتك الحقيقية ستكون ظاهرة ألصدقائكم وأقاربكم 
هذه  لديه  كانت  فإذا  لهم،  قدوة  يعتبرونه  الذين  واألشخاص  لرأيه  وتقديرهم 

الصفات فاطمئني، فهو بذلك قدوة حسنة ألطفالكم في المستقبل.
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شهر رمضان الكريم ضيف كريم ينتظره الجميع بفارغ الصبر، وفيه فرصة 
مميزة لوصل ما انقطع، وتقوية األواصر األسرية، فصلة الرحم من القيم الدينية 
واإلنسانية التي يجب الحفاظ عليها، فقد َحث الدين على ضرورة صلة األرحام، 
الكبيرة والممتدة  العائلة  أفراد  إذ يحرص  بامتياز،  العائلة  ورمضان هو شهر 
من  الفترة  لهذه  لما  اإلفطار؛  مائدة  حول  االجتماع  على  البركات،  شهر  في 
العام من خصوصية تستحضر العادات والتقاليد والقيم األصيلة، وتزهو النفوس 
للتصافي  الشهر عنوانا  المحبة والتسامح، وتسمو على كل جفاء، فيغدو  على 

والتالقي، وجسرا للتواصل والتراحم.
المالمح  أهم  من  األسرة  أفراد  بين  رمضان  شهر  في  اإلفطار  وجبة  وتعد 
األساسية التي تميز هذا الشهر الكريم، إذ تتكامل األسرة الواحدة، ويجتمع شمل 
يفتقده  ما  وهو  واحدة،  مائدة  على  واألبناء  واآلباء  األجداد  المختلفة،  األجيال 
السنة، وأيام رمضان توفر أنجح وأسهل الطرق  العادية من  الكثير في األيام 

لتوطيد وتعزيز العالقات األسرية، وتعميق المحبة واأللفة بين األسر.
إن الشهر الكريم هو الفرصة المؤكدة للكثير من العائالت للقاء واالجتماع على 
مائدة اإلفطار، وتجديد العالقات، وصلة األرحام، خاصة على مائدة اإلفطار، 
ومازال  األذان،  رفع  انتظار  في  الطعام،  مائدة  تجتمع حول  أسرنا  زالت  فما 
بيت  في  الصغيرة  األسر  تلتقي  إذ  والتقاليد،  العادات  على  محافظا  مجتمعنا 
لقاء  فرصة  من  يعزز  الذي  األمر  وهو  اإلفطار  طعام  لتناول  الكبير  األسرة 

مختلف األجيال في األسرة الواحدة، وبالتالي يتعلم الشباب والصغار من هذه 
الجلسات الكثير عن الحياة التي عاشها األجداد. وعلى الرغم من التطور الذي 
يعيشه المجتمع السعودي، وظروف العمل التي أبعدت غالبية الشباب عن محيط 
ليجمع  يعود في كل عام  أن رمضان  إال  التواصل مع األجداد،  أسرهم وعن 

الشمل مرة أخرى خاصة على مائدة اإلفطار.
لهذا من المهم أن ينتهز الوالدان هذا الشهر لكي يعلّما أطفالهم األخالق والقيم 
الحميدة وليكّرسا لهم الوقت الكافي لإلنصات باهتمام للموضوعات التي يرغبون 
فى سردها على الوالدين.  وفي هذا الوقت المخصص لألطفال يُمكن  قراءة 
القصص التي تحمل قيماً جميلة مثل الطيبة، العطف، السالم، وسرد قصص 

تساعد على بث قيماً إيجابية عظيمة فى نفوسهم. 
علموا أطفالكم بأن يكونوا أكثَر تسامحاً مع من يحبون من األهل واألصدقاء 

والناس أجمعين. 
علموهم كيف يعبرون عن غضبهم بطريقة ايجابية، وأال يحاولوا إيذاء أحدا، 
النصيحة  لهم  قدموا  يتالشى غضبهم.   العصبية حتى  المناقشات  يؤجلوا  وأن 
حول أهمية مساعدة اآلخرين قدر االستطاعة وأن ينفقوا ويعطوا بحب وتسامح. 
يمكنكم السماح لألطفال بالمساعدة في إعداد الطعام فهذا يفرحهم ويشغل وقتهم 

ويعلمهم العمل الجماعي.

هل سأتمكن من تربية ابني بشكل جيد ليكون رجاًل مسؤواًل ومحباً وواثقاً من 
نفسه؟ 

سؤال يطرح نفسه على كل أم ، لذلك هذه النصائح التالية قد تخلق طريقاً لتحقيق 
ذلك:

ساعديه على إدارة مشاعره : إن كان ابنك من األطفال العصبيين، ال تنهالين 
عليه باألسئلة، إنما عبّري له بطريقة ذكية عن رغبتك في مساعدته على إيجاد 
السلبية  المشاعر  التنفيس عن  الطريقة، ستحثينه على  لما يزعجه. وبهذه  حل 
جوهر  على  التركيز  إلى  طبيعته  في  ميال  الصبي  أّن  وبما  داخله.  في  التي 
المشكلة بداًل من األحاسيس التي تتأتى عنها، يتوّجب عليك كأم أن تظهرين له 
بأّن المشاعر على اختالفها ال تزول بسرعة دائماً. وال بأس بذلك. فمع الوقت، 

سيشعر بالتحسن.
علّميه التعاطف : عندما يتعلم الولد في الصغر فهم مشاعر اآلخرين، فإّن ذلك 
والطريقة  الكبر.  في  عطوفاً  وأباً  متفهماً  وزوجاً  صدوقاً  صديقاً  منه  سيجعل 
الوحيدة لتعليم ابنك هذه المهارة االجتماعية القيمة، هي في تشجيعه على تخيّل 
نفسه في موقع أشخاص آخرين يحبّهم لتفهم حالتهم، فضاًل عن قراءة القصص 
العلمية الخيالية التي تحّفز على استخدام أجزاء الدماغ المسؤولة عن فهم مشاعر 

األشخاص في الحياة الواقعية.
نّمي ثقته بنفسه : كم جميل أن يشعر الرجل بالرضى عن نفسه! فهذا ال يعني 
بأنه أناني، بل يعني أنه واثق بنفسه. وإذا كنت تريدين هذا البنك، ما عليك سوى 
أن تتجنبين اإلطراءات الكاذبة وتستبدليها بكلمات تشجيعية تحفّزه على المضي 
قدماً وتحقيق اإلنجازات، مع تالفي العبارات التي تنتقد تصرفات الطفل على 

أساس جنسه أو تقترح عدم قدرته على التحكم بأفعاله.

علّميه احترام اآلخرين : ضعي قواعد ومعايير للتصرف داخل المنزل وعلمي 
ابنك أن يلتزم بها، وإال فسيكون عليه أن يتحمل نتيجة أفعاله. إلى ذلك، كوني 
احترام  بكل  وأقرباء  ومدربين  معلمين  من  األشخاص  وعاملي  لطفلك  قدوة 

وتقدير. فبهذه الطريقة، يترّسخ االحترام في أخالقياته ويصبح من شيمه.
عبّري له عن عاطفتك : في حال أظهر ابنك بعض المقاومة ما عليك سوى أن 
تختارين األوقات المناسبة لتقبيله ومعانقته. فالصبي بطبيعته يحب االهتمام الذي 
توفره له أمه، حتى ولو لم يظهر رغبًة بذلك. كما أّن التعبير الجسدي الرقيق 

ضروري لطفلك حتى يصبح رجاًل عطوفاً ومعطاًء في المستقبل.
يتم  العمل  قدر  على  لكن  مطلوبان،  والثناء  المدح   : فيه  ليس  بما  تمدحيه  ال 
المديح. عبارات مثل أنت أذكى، أنت أفضل، أنت أحسن .. ال تعتبر ثناًء أو 

مديحاً، إنما تضخيماً لشخصية الصبي بأشياء ليست في مقدوره. 
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األسم: أمين عبد الحميد محمد الهنيدي، من مواليد المنصورة في 1 عام 1925، وبدأ مشواره الفني في الثانية 
التحق  بالقاهرة  ياسين وثريا حلمي، وعندما استقرت عائلته  بإلقاء مونولوجات إسماعيل  عشر من عمره 
بفريق التمثيل بمدرسة شبرا الثانوية، وظهر من خالل عروضها الفنية خفة ظله وموهبته الحقيقية، وظل 
يتنقل بين كلية اآلداب والحقوق حتى استقر به الحال في المعهد العالي للتربية الرياضية، والذي تخرج فيه 
مدرساً ثم ترقى في المناصب حتى وصل  إلى مدير عام النشاط الرياضي، والذي أهله للسفر إلى السودان 

بمهمة رسمية.
لم يكن يولي اهتماماً كبيراً بالسينما حيث كان المسرح شغفه األول واألخير فانعكس هذا على 
رصيده السينمائي الذي لم يتعد 40 عماًل بينما تصل أعماله المسرحية إلى ضعف هذا العدد، 
ليصبح بذلك أمين الهنيدي رائداً من رواد المسرح التليفزيوني وعالمة بارزة لفن الكوميديا 

في فترة الستينات والسبعينات.
في السودان بدأ أمين نشاطه المسرحي حيث التقى بالفنان محمد أحمد المصري الشهير بأبو 
الفنان  التقى  للقاهرة  بالخرطوم، وحينما عاد  المصري  بالنادي  لمعة، وكونا فرقة مسرحية 
عبدالمنعم مدبولي والمؤلف يوسف عوف، واشترك معهم ببرنامج »ساعة لقلبك« اإلذاعي، 
وتنقل حينها بين الفرق المسرحية مثل فرقة نجيب الريحاني وتحية كاريوكا، وجسد معهم مسرحية »شفيقة 
القبطية« التي انطلق بها إلى عالم الكوميديا بناًء على إشادة النقاد والجمهور، وبعدها قدم عدة أفالم سينمائية 
مثل: »األزواج والصيف« عام 1961 مع كمال الشناوي ونجوى فؤاد، »للنساء فقط« عام 1962 مع ليلى 

طاهر ويوسف شعبان.
وبعد إنشاء فرقة التليفزيون المسرحية، انضم إليها أمين وحقق نجومية كبيرة من خالل عدة مسرحيات مثل: 
»أصل وصورة«، » لوكاندة الفردوس«، مما جعله يحصل علي البطولة المطلقة عام 1965 في مسرحية 
»حلمك يا سي عالم«، »جوزين وفرد« ثم تكونت فرقة »الفنانين المتحدين« فأسندت إليه دور البطولة في 
مسرحية »المغفل« عام 1966، »شارع البهلون« عام 1966، وبعد نجاحه المميز أدرك الفنان الكوميدي 
مدي ثقل موهبته فكون فرقة باسمه عام 1970 قدم خاللها عشرين مسرحية من بينها: »غراميات عفيفي«، 
»عبود عبده عبود«، »ديك وثالث فرخات«، »سد الحنك« وغيرها، وفي عام 1978 عانده الحظ فحّل 
فرقته، وتوقف عن النشاط لمدة ثالث سنوات متتالية، وبعدها عاود نشاطه بمسرحيتين »الدنيا مقلوبة«، 

»أسبوع عسل«.
وقبل وفاته في 3 يونيو عام 1986، قدم عدة عالمات بارزة في السينما نذكر منها: »زوجة من باريس« 
مع صالح ذوالفقار ورشدي أباظة، »غرام في الكرنك« مع فريدة فهمي ومحمود رضا، »أشجع رجل في 
العالم« مع شويكار، »7 أيام في الجنة« مع حسن يوسف ونجاة، »نشال رغم أنفه« و»الظريف والشهم 

والطماع« مع نادية لطفي.
من أعماله:

ـ قدم الهنيدى مشوارا كبيرا فى تاريخ السينما المصرية والعديد من األعمال التى مازالت باقية وخالدة فى 
ذهن جمهوره من أهمها "غرام فى الكرنك، األزواج والصيف، للنساء فقط، زوجة ليوم واحد، زوجة من 
باريس، سيد درويش، شباب مجنون جدا، شنطة حمزة، شهر عسل بدون إزعاج، أشجع رجل فى العالم، 7 

أيام فى الجنة، أنا ومراتى والجو، الكدابين الثالثة، نشال رغم أنفه، حارة السقايين " وغيرها .
ـ قدم للجمهور قرابة العشرين مسرحية من بينها: "سد الحنك، ديك وثالث فرخات، أجمل لقاء فى العالم، 
المغفل، سبع وال ضبع"، وغيرها من األعمال، لكن عانده الحظ فى عام  1978، فقام بحل الفرقة لمدة ثالث 

سنوات، ثم عاد إليها من جديد ليقدم بها مسرحيتين لتتوقف الفرقة بعد ذلك.
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أربك الهلع من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد حول العالم، صنّاع الدراما 
وتعليق  أمي"،  "عشيق  مسلسل  تصوير  توقف  لبنان  في  أُعلن  حيث  العربية، 
عبد  سيرين  كشفت  فيما  و"الساحر"،  "النّحات"  مسلسلي  فريقي  لعمل  مؤقت 
النور عن إجراءات وقائية صارمة في كواليس "دانتيل"، بينما حثّت نقابة المهن 

التمثيلية المنتجين في مصر على اتباع إجراءات وقائية خاصة. 
مجهواًل، بسبب توقف  اللبناني "عشيق أمي" مصيراً  المسلسل  أن واجه  فبعد 
تصويره لفترة، على خلفية االحتجاجات في 17 أكتوبر تشرين األول 2019، 
أعلنت بطلة العمل ورد الخال، عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" إيقاف 

تصوير العمل مجدداً، ولكن هذه المرة بسبب فيروس كورونا.
وتوجهت الفنّانة اللبنانية بحديثها للصحافة قائلة: "نحنا وقفنا تصوير ألنه حياتنا 
واقفة حالياً، وصحتنا أهم من أي شغل وما بالنا بشي إال كيف نقطع يومياتنا 
نكون  ما  يمكن  مسلسل،  مصير  من  أهم  عيلنا  ومصير  البلد،  مصير  بأمان، 

موجودين تنحضر".
الظروف  بسبب  عمل  أي  تصوير  إيقاف  عن  اإلعالن  يتم  فلم  مصر  في  أّما 
الصحية الطارئة التي تشهدها البالد والعالم، لكّن عددا من الفنانين، تناقلوا بياناً 
حول الموضوع، منسوباً لنقابة المهن التمثيلية في مصر، وبينهم الفنّان عزوز 

عادل عضو مجلس إدارة النقابة.

لحين  المستطاع  قدر  المجاميع  مشاهد  "تأجيل  على  المنتجين  البيان  وحث 
صدور إشعار رسمي بعبور مرحلة الخطر، وعدم السفر إلى مواقع التصوير 
البعيدة بأعداد كبيرة تالفياً النتشار العدوى على قطاع واسع، وااللتزام بكافة 
اإلجراءات الطبية الوقائية الصادرة من وزارة الصحة لألفراد، وتعقيم مواقع 

التصوير بالطرق الطبية الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية".
كما قررت الحكومة المصرية إغالق دور السينما والمسرح في البالد للحد من 
انتشار فيروس كورونا. وأضاف البيان أن اإلجراء ”تدبير احترازي في إطار 
خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد“.

أما في سوريا، فال يزال تصوير المسلسالت السورية لموسم دراما رمضان 
وارتداء  اليدين،  تعقيم  على  كالحرص  خجولة  صحية  تدابير  وسط  مستمراً، 
الكمامات. وكانت الكاتبة السورية نور شيشكلي قد توجهت عبر حسابها على 
سالمة  على  حرصاً  ونجومها،  العربية  الدراما  صنّاع  إلى  بنداء  "فيسبوك"، 

الفنيين، تحت وسم "الفنيين كمان بشر".

فيروس  انتشار  جراء  والفزع  الخوف  من  بحالة  مؤخًرا،  الكثيرين  أصيب 
من  العديد  إغالق  في  وتسبب  األرواح  مئات  حصد  الذي  المستجد،  كورونا 

الدول على مواطنيها.
وبرغم خطورة الموقف وجديته، إال أن البعض قد تناول األمر بشكل ساخر 
وغير متوقع بالنسبة لهذه المواقف التي يغلب عليها طابع الحزن واأللم والخوف، 
إذ قاموا بصناعة العديد من األغاني التي دارت كلماتها حول الفيروس المستجد. 

وفيما يلي نستعرض أبرز هذه األغاني التي القت انتشاًرا واسًعا على مواقع 
التواصل االجتماعي:

مهرجان فيروس الكورونا: غناء حمو بيكا، التوت، قدورة، حسن شاكوش
كورونا: غناء وضاح أحمد

مهرجان "فيروس": غناء  حمو بيكا وميسرة
يالي كنتي تحبيني: غناء  حيدر زعيتر

صدمة كورونا: غناء أبو الشوق
ياريت يوم رحلت من بعد ما وصلت: غناء: وديع الشيخ

الكورونا اللبنانية: غناء بالل نقوزي
يابا يابا من الكورونا: غناء جابر القرموطي.

واألغاني  الموسيقى  في  مؤخرا  تفشت  التي  الفيروسات  من  التحذير  عدوى 
العربية كتفشي كورونا نفسه لم تكن وليدة اللحظة، بل سبقتها دعوات مماثلة ال 

تزال حبيسة األرشيف ويجهد الجميع اآلن لنبشها.
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السوري  الفن  ذاكرة  كان من  االجتماعي  التواصل  مواقع  ما ظهر على  آخر 
العريق.

فقد أنشد الفنان ياسر العظمة في مسلسل "مرايا 86" أغنية ال تلمس ال ال ال، 
الفيروسات  من  وغيره  كورونا  فيروس  ظهور  على  عاما   30 من  أكثر  قبل 

المعدية.
العظمة بثقافته المعهودة كان يحاول أن يسلط الضوء على عادات وممارسات 

يومية بأسلوب ناقد ساخر.
وغنى العظمة في المسلسل الكوميدي الذي يتعرض لمختلف المشاكل والقضايا 
ال  قائال:"خيي  ساخر،  فكاهي  بأسلوب  العربي  اإلنسان  حياة  في  االجتماعية 
تصافحني بنوب.. ال تلمس يدي يمكن في عندك ميكروب.. واللمس يعدي.. ال 

تلمس ال تصافح ال تبوس ال تمجق ال ال  وأنا ماشي بالسوق
بدي اقعد وحدي... ال تقرب ال ال.. خيي ال تصافحني بنوب... ال تلمس يدي 

يمكن في عندك ميكروب.. واللمس يعدي". 
وبعد ذلك بأكثر من 25 عاما، صدر الفيلم األمريكي "Contagion" للمخرج 
ستيفن سودربرج عام 2011، الذي يحكي عن مرض غير معلوم اجتاح العالم 

وتسبب في مقتل 26 مليون شخص.

مفتكر  محمد  للمخرج  التفاح"  "خريف  فيلم  فاز  قليلة  بأيام  كورونا  قدوم  قبل 
بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة الذي أسدل الستار على دورته 

الحادية والعشرين في المغرب.
كما فاز الفيلم بجائزة أفضل تصوير في المهرجان وكذلك جائزتي النقد التي 
التي  السينمائية  األدبية  األندية  وجائزة  السينما  لنقاد  المغربية  الجمعية  تقدمها 

تقدمها الجمعية الوطنية لألندية السينمائية.
المعروفة،  الفنية  المغربية  الوجوه  باقة من  التفاح"  فيلم "خريف  في  ويشارك 
من أبرزها الممثلة المغربية فاطمة خير وزوجها سعد تسولي ونعيمة المشرقي 

ومحمد تسولي وحسن بديدا وأيوب ليوسفي وأنس باجودي.
طفل  قصة  الفيلم  ويسرد 
عمره،  من  العاشرة  في 
التي  أمه  أبدا  يعرف  لم 
ظروف  في  اختفت 
بعد  مباشرة  غامضة 
يصطدم  كما  والدته، 
وعدم  له  والده  بتنكر 
في  والشك  به  اعترافه 

نسبه.
األفالم  مسابقة  ضمت 
الطويلة 15 فيلما ومنحت 
لجنة تحكيم جائزتها لفيلم 
إخراج  من  "اللكمة" 

محمد أمين مونة.
أفضل  جائزة  وذهبت 
ريشوي  إلى حسن  ممثل 

الراضي على جائزة  نسرين  بينما حصلت  "أوليفر بالك"  فيلم  في  عن دوره 
أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "آدم".

تستعد المائدة الدرامية الرمضانية، الستقبال مسلسالت السباق الرمضاني، الذي 
ينتظره صناع الفن والجمهور بشغف كبير من عام آلخر، ونستعرض معاً اهم 

مسلسالت رمضان لعام 2020.

قائد  المنسي  الشهيد أحمد صابر  يتناول مسلسل االختيار، حياة  "االختيار": 
الكتيبة 103 صاعقة، الذي أستشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح 2017.
المسلسل من بطولة أمير كرارة الذي يجسد دور البطل الشهيد أحمد المنسي، 
وأحمد العوضي الذي يجسد شخصية اإلرهابي هشام عشماوي، وآسر ياسين، 

ودينا فؤاد، ومحمود حافظ، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.
"فالنتينو": انتهى صناع عمل مسلسل "فالنتينو" من تصويره، والذي يقوم 
األعمال  أول  ليكون  الماضي،  العام  من  المؤجل  إمام،  عادل  الزعيم  ببطولته 

الجاهزة للعرض في رمضان المقبل.
مسلسل "فالنتينو"، بطولة عادل إمام، ودالل عبد العزيز، داليا البحيري، ورانيا 
محمود ياسين، وسليمان عيد، وتدور أحداثه حول “نور عبد المجيد” الشهير 
بينهما  تدور  ولكن  وزوجته؛  هو  انترناشيونال  مدارس  يملك  والذي  بفالنتينو 

بعض الخالفات.
سيف الله "خالد بن الوليد": يخوض الفنان عمرو يوسف، السباق الدرامي 
المسلسالت  بين  من  إنتاجا  أضخم  من  يعد  الذي  الوليد"،  بن  "خالد  بمسلسل 

الرمضانية، من حيث الميزانية والديكورات والمالبس.
وحمدي  فؤاد،  وبيومي  رياحنة،  ومنذر  يوسف،  عمرو  بطولة  من  المسلسل 
الوزير، وسوسن بدر، وتدور أحداثه من كتاب "عبقرية خالد" للكاتب عباس 

محمود العقاد.
الخير  بين  حول صراع  يقوم،  الذي  الفتوة  مسلسل  أحداث  تدور  "الفتوة": 
والرومانسي  األكشن  بين  تتنوع  متصاعدة  درامية  أحداث  خالل  من  والشر، 
وتدور في حقبة ما قبل 100 عام بحي الجمالية، بطولة ياسر جالل، واحمد 

خليل، ومي عمر، ورياض الخولي، ومها نصار، ومجدي فكري.
الذي تدور أحداثة  الرمضان، بمسلسل "البرنس"،  ينافس محمد  "البرنس": 

حول البرنس، وهو شخص يتيم بفقد والديه ويدخل في صراع مع أشقائه.
المسلسل بطولة محمد رمضان، وصفاء الطوخي، واحمد داش، وعبد الرحمن 

ابو زهرة، ونجالء بدر، وروجينا، وادوارد.
"ونحب تاني ليه": مسلسل يدور أحداثه في إطار الدراما اإلجتماعية التي 
تحمل الطابع الرومانسي، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى 
وسمر  العرب،  عز  وليلى  العزيز،  عبد  ياسمين  بطولته  ويشارك ف  فكري، 

مرسي، وكريم فهمي، وشريف منير، وسوسن بدر، واسالم جمال.
"نساء من ذهب": هو مسلسل يعتمد على 4 بطالت رئيسيات، وهن نادية 
من  الشرف،  وضيوف  عبيد،  ونبيلة  فاخر،  وهالة  أيوب،  وسميحة  الجندي، 
أبرزهم روجينا، وبيومي فؤاد، ومصطفى أبو سريع، وصبري فواز، وبدرية 
طلبة، وهو األسم المبدئي للعمل، المأخوذ من مسلسل أمريكي شهير، وجاري 

االستقرار على إسم مناسب ونهائي للعمل.
"أثنين في الصندوق": تدور أحداث المسلسل حول فئة عمال النظافة، وما 

يتعرضون له من مشكالت في إطار إجتماعي رومانسي كوميدي.
ورحاب  أوس،  وأوس  الميرغني،  حمدي  بطولة  من  الصندوق"،  في  "اثنين 

الجمل، وبيومي فؤاد، وهايدي رفعت.
"فرصة ثانية": بطولة ياسمين صبري، وأيتن عامر، وأحمد مجدي وتدور 
احداثه في إطار اجتماعي رومانسي، حول "الفرصة التانية" في حياة البشر، 

وكيف يتم استغاللها بطريقة صحيحة، بجانب األزمات التي يمر بها اإلنسان.
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يمكن أن تتعرض الهواتف الذكية القديمة لخطر االختراق، لذا من المهم التحقق من 
أن جهازك آمن.  ويتميز الهاتف الجديد بكونه محميا بشكل أفضل، مقارنة بالهواتف 

القديمة. فلماذا تعد أجهزة "أندرويد" وآيفون أقل أمانا عندما تصبح قديمة؟
وجد تحقيق مثير أن ما يصل إلى 40% من مستخدمي "أندرويد"، ال يتلقون "تحديثات 

أمان حيوية" من غوغل.
وتوقف آبل دعم الهواتف القديمة بإصدارات جديدة من iOS، كل عام تقريبا. وليس من 
العملي أن تقوم آبل أو غوغل بتحديث كل هاتف قديم إلى األبد، لذا فهي ببساطة ال تفعل ذلك.
أمنية مهمة، حيث يمكن  يُحّدث، فستفقد إصالحات  لم  قديما  وفي حال كنت تستخدم جهازا 

للقراصنة استغالل الثغرات، لسرقة المعلومات الخاصة.
لذا، إذا كنت ترغب حقا في البقاء آمنا، فستحتاج إلى استخدام نماذج هواتف أحدث.

ومع ذلك، هذا ال يحميك من هجمات االختراق، حتى وإن كان لديك آخر التحديثات، ما يحفز 
ضرورة توخي الحذر. ومن المهم اختيار كلمات مرور قوية، وعدم منح األشخاص اآلخرين حق 
الوصول إلى حساباتك، والتأكد من عدم النقر على أي روابط مريبة أو مرفقات البريد اإللكتروني.

- كيفية معرفة ما إذا كان هاتف "أندرويد" أقدم من أن يكون "آمنا"
بشكل عام، يجب أن تحاول استخدام هاتف يمكن تحديثه بأحدث البرامج. ومع ذلك، قد يتوقف الدعم 

بعد عام أو عامين، لدى بعض هواتف "أندرويد".
 Android أو Android 9.0 وعلى سبيل المثال، سيكون هاتفك محميا بشكل جيد للغاية، باستخدام

.10
ويؤدي استخدام إصدارات برامج قديمة جدا، مثل Android 4.0، إلى تعرض الهاتف لخطر أعلى 

من هجمات االختراق.
وللتحقق من إصدار البرنامج، انتقل إلى اإلعدادات وانقر فوق "حول الهاتف"، وستتمكن من رؤية 

إصدار البرنامج الحالي الخاص بك، والتحقق من وجود تحديثات.
ومن المهم الحفاظ على تحديث هاتف "أندرويد" إلى أحدث إصدار ممكن.

وفي حال كنت تستخدم هاتفا قديما جدا، ال يمكنه تلقي آخر التحديثات، فيجب التفكير في عملية 
التحديث.

كيفية معرفة ما إذا كان هاتف آيفون قديما جدا بحيث ال يكون "آمنا"
اعتادت آبل على تقديم تحديثات iOS التي تدعم طرازات آيفون القديمة إلى حد ما.

وعلى سبيل المثال، يمكن تنزيل آخر تحديث لنظام التشغيل iOS 13 على أي جهاز آيفون حتى 
آيفون 6S، والذي ظهر منذ زهاء 5 سنوات.

ويعمل تحديث iOS 12 لعام 2018 على آيفون 5S، الذي أُطلق في األصل في عام 2013.
وقامت آبل بإصالح ثغرات األمان مع إطالق iOS 13، لذا من األفضل أن تستخدم هاتفا 

يمكنه تثبيت هذا التحديث.
 iOS 12 ولكن هواتف آيفون ستكون آمنة بشكل عام، من معظم هجمات االختراق، على

أيضا.
وإذا كنت تستخدم إصدارات برامج قديمة جدا مثل iOS 6 أو iOS 7، وال يمكنك إجراء 

التحديث، يجب عليك بالتأكيد شراء هاتف جديد.
وإذا كان لديك جهاز آيفون قديم، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو التأكد من أنك تستخدم 
أحدث البرامج الممكنة. وللقيام بذلك، انتقل إلى اإلعدادات< عام، وابحث عن تحديث 

البرنامج.
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تمتلك غوغل تقنية تتعقب مكان تسجيل الدخول إلى حسابك الخاص، ويمكن 
أن تساعدك في تسجيل الخروج أو حماية حسابك من قراصنة اإلنترنت الذين 

يحاولون اختراقه.
وفي بضع خطوات بسيطة، يمكن مراجعة مواقع تسجيل الدخول إلى حسابك، 

ويمكن أيضا معرفة مكان تسجيل الخروج مؤخرا في آخر 28 يوما.
أو  تستخدمها،  تعد  لم  التي  األجهزة  من  الخروج  تسجيل  خيار  غوغل  وتقدم 

تساعدك على تأمين حسابك إذا رأيت جهازا غير مألوف.

- كيفية التحقق من مكان تسجيل الدخول إلى حسابك في غوغل:
الشخصي،  ملفك  على صورة  وانقر  الخاص  غوغل  حساب  إلى  انتقل  أوال، 
حيث يجب أن ترى الخيار المسمى "إدارة حساب غوغل"، لتصل إلى خيار 

"األمان".
انتقل إلى خيار "أجهزتك" وانقر على "إدارة األجهزة".  وفي قسم "األمان"، 
ومكان  وتاريخ  ووقت  حاليا  دخولك  تسجيل  مكان  معرفة  من  ستتمكن  وهنا 

استخدام حسابك.

- كيفية التحقق من مكان تسجيل الخروج مؤخرا:
ستحتاج إلى اتباع الخطوات نفسها بالضبط المذكورة أعاله، حتى تقوم بالنقر 

فوق "إدارة األجهزة".
وبمجرد الوصول إلى هذه المرحلة، ستحتاج بعد ذلك إلى التمرير ألسفل إلى 
"أين قمت بتسجيل الخروج"، وستظهر أمامك األجهزة التي قام حساب غوغل 

بتسجيل الخروج منها خالل آخر 28 يوما.
تستخدمه،  تعد  لم  جهاز  من  الخاص،  غوغل  حساب  من  الخروج  ولتسجيل 

ستحتاج إلى اتباع الخطوات المذكورة أعاله حتى مرحلة "إدارة األجهزة".
وبمجرد رؤية الجهاز الذي تريد تسجيل الخروج منه، حدده ببساطة وانقر فوق 

"تسجيل الخروج".

- كيفية تأمين حساب غوغل الخاص بك ضد جهاز غير مألوف
"إدارة  قسم  إلى  الوصول  إلى  ستحتاج  أعاله،  الخطوات  مع  الحال  هو  كما 

األجهزة" ثم يمكنك النقر فوق "عدم التعرف على جهاز".
وسيُتاح لك بعد ذلك خيار تغيير كلمة المرور، وإذا قمت بذلك، فسيتم تسجيل 
خروجك من جميع األجهزة بخالف الجهاز الذي استخدمته إلنشاء كلمة مرور 

جديدة.

العديد من الدراسات تشير إلى أن الهواتف الذكية أصبحت إحدى وسائل نقل 
األمراض، إذ إن شاشاتها تحمل بكتيريا ضارة أكثر من المراحيض، والسبب أن 
الهاتف يكون لدى المستخدم في كل مكان في دورات المياه والمطعم والمستشفى 
وغيرها من األماكن المختلفة، مع العلم أن المستخدم يحرص دائماً على تنظيف 
يديه في حال اتساخها، ولكن شاشة الهاتف ليس لها نصيب نهائياً من التنظيف.
أحد علماء األحياء المجهرية يقول إن شاشة الهواتف الذكية على األرجح مليئة 
األشخاص  أحد  أصيب  األفريقية  الدول  إحدى  وفي  والفيروسات،  باألمراض 
بمرض عضال بسبب سرقته لهاتف أحد المرضى، وكانت وسيلة نقل المرض 

له هو الهاتف، الذي سرقه من المستشفى.
في الوقت الحالي وبسبب مرض كورونا ينشط العديد من األشخاص في تعقيم 
أيديهم في حال القيام بأي مجهود خارجي، وينسون العنصر األهم وهو الهواتف 
الذكية،  تنظيف وتعقيم األجهزة  قلة وعي في كيفية  المشكلة أن هناك  الذكية. 
أو  كحولية  منتجات  استخدام  أو  بالماء،  غسلها  يجب  أنه  البعض  يظن  حيث 
مسحات طبية لتعقيمها، وهنا تكمن المشكلة والسبب أن استخدام الماء يؤدي إلى 

تلف الجهاز جزئياً، أو بشكل كامل. 
أما منتجات الكحول أو المسحات ال ينصح بها، الحتوائها على مواد ذات تركيز 

عاٍل، تؤثر بشكل سلبي في القطع المستخدمة بالجهاز.

الطريقة الصحيحة في تنظيف وتعقيم األجهزة؟
أوصت شركات تقنية عدة بإرشادات عامة لكيفية تنظيف وتعقيم األجهزة، إذ 
نصحت باستخدام مناديل مبللة بكحول بنسبة تركيز 70 في المائة أو المناديل 
المطهرة، والحرص على تجنب تعرض أي فتحات للبلل، وال تغمر الهواتف أو 

األجهزة في أي مواد تنظيف سائلة.
وتنصح الشركات المستخدمين بالحرص على االعتماد على قماش ناعم وخاٍل 
من الوبر. مع تجنب استخدام األقمشة ذات األسطح الخشنة أو المناشف القماشية 
الشاشة  في  خاصة  األجهزة،  في  مشكالت  إلى  تؤدي  قد  ألنها  الورقية،  أو 

وعدسات الكاميرا.
وينصح أيضا بتجنب المسح المفرط، إذ يجب أن يكون المسح بسيطاً بما يؤدي 
غرض وهدف التنظيف، ويجب الحرص على عدم اإلكثار من استخدام السوائل 

وعدم رش السائل بشكل مباشر على منفذ الشحن أو فتحات السماعات.
أغلب  في  كبير  بشكل  كورونا  انتشار  مع  خاصة  واالنتباه  الحرص  يجب 
األماكن حول العالم، لذلك يجب تعقيم األجهزة، وتنظيفها بشكل دوري بالمواد 

المخصصة لذلك، فقد تكون أحد األسباب الناقلة للمرض.
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يعتبر الحفاظ على نظافة شاشة الهاتف طول الوقت أمر صعب، فغالباً ما نجد 
عليها آثاراً للغبار وبصمات األصابع وغيرها، نظراً الستخدامنا للهاتف على 
مدار اليوم. وهناك الكثير من األشياء التي يستعملها الكثيرون لتنظيف الشاشة 

مثل: قطع األقمشة، أو بعض المنظفات.
يوجد بعض المواد التي يجب أال تستخدمها أبداً، ألنه على الرغم من أنك قد 
شاشة  على  بالغ  سلبي  تأثير  لها  يكون  قد  فإنها  البداية،  في  جيدة  نتائج  ترى 

الهاتف على المدى الطويل.
فيما يلي أشياء يجب أال تستخدمها أبداً لتنظيف شاشة الهاتف:

هاتف  مثل  الحديثة،  الهواتف  بعض  تحتوي  والزجاج:  النوافذ  منظفات   -
iPhone XR على طبقة واقية مهمتها مقاومة الماء والزيوت فقط، وبالتالي 
فإن استخدام المواد الكيمائية في تنظيف النوافذ الزجاجية يؤدى إلى إزالة هذه 

الطبقة ويجعل هاتفك أكثر عرضة للخدوش.
مثل:  أيًضا  المنزلية  التنظيف  منتجات  استخدام  المنزل:  تنظيف  منتجات   -
منظفات المطبخ، أو األرضية في تنظيف شاشة الهاتف من شأنه أن يؤثر بشكل 
بالغ على شاشة الهاتف، الحتواء بعض هذه المنتجات على تركيبات كيميائية 

قوية، وقد تتسرب إلى المكونات الداخلية للهاتف مما يتسبب في ضرر أكبر.
- الخل: يمكن أن يكون له تأثير بالغ عند استخدامه لتنظيف شاشة الهاتف، حيث 
يتسبب في إزالة الطالء الواقي للشاشة، ومع ذلك يمكنك استخدام محلول مخفف 
منه – مزيج بنسبة 50/50 من الخل والماء المقطر – لتنظيف أجزاء أخرى 

من الهاتف مثل: الجانبين والخلفية.
المناديل عادًة على نسبة كحول، ونظًرا ألن  المبللة: تحتوي هذه  المناديل   -
العديد من شاشات الهواتف الحديثة تحتوي على طبقة واقية فيمكن للكحول أن 
يزيل هذه الطبقة بشكل أسرع بمرور الوقت، مما يجعل هاتفك أكثر عرضة 

للخدوش.
- الهواء المضغوط: بطبيعة الحال يعتبر الهاتف حساًسا لكل عوامل الضغط 
الخارجية، لذا تجنب توجيه الهواء الخارج من أجهزة الضغط – عادًة تستخدم 
لطرد الغبار من أجهزة الكمبيوتر – نحو شاشة الهاتف. وهذا الضغط الموجه 
بغرض تنظيف شاشة الهاتف من شأنه أن يتسبب في بعض األضرار، خاصة 

لمنفذ سماعة الميكروفون في األعلى.

عثر باحثون لدى كاسبرسكي على عينة جديدة من برمجيات المالحقة والتعقب 
تشتمل على وظائف تفوق جميع البرمجيات التي ُعثر عليها سابًقا. وتتيح برمجية 
التي  بيانات على األجهزة  إلى أي  الوصول سًرا  للمتعقبين   MonitorMinor
يتعقبونها وتتبع أنشطة مستخدمي هذه األجهزة، واالطالع على خدمات التراسل 
البرمجيات  والشبكات االجتماعية األكثر شيوًعا، ما يجعل منها إحدى أخطر 

التجارية المستخدمة لمراقبة شركاء الحياة أو الزمالء سًرا.
معلوماته  معّرضة  المستخدم  خصوصية  انتهاك  على  البرمجيات  هذه  وتقوم 
البرمجيات  استخدام هذه  ترتبط عواقب  ما  للخطر، وكثيًرا  الشخصية وحياته 
بالحياة الواقعية، ال االفتراضية، للضحية التي يجري مالحقة بياناتها ومراقبتها. 
التعتيم  إلى  يلجأون   MonitorMinor البرمجية  هذه  منشئي  فإن  ذلك،  ومع 
على التطبيق، ما يدل على إدراكهم الجيد ألدوات مكافحة التعقب ومحاوالتهم 

مواجهتها.
المواقع  تحديد  تقنية  البسيطة  والمالحقة  التعقب  برمجيات  تسَتخِدم  وبينما 
اعتراض  على  عالوة  الضحية،  موقع  تتبع  من  مشّغلها  لتمكين  الجغرافية، 
تذهب  الحاالت،  معظم  في  المكالمات  وبيانات  القصيرة  النصية  الرسائل 
برمجية MonitorMinor أبعد من ذلك، فهي تستهدف الوصول إلى البيانات 
في برمجيات التراسل الحديثة واألكثر شيوًعا، إدراًكا ألهمية هذه البرمجيات 

بوصفها طريقة لجمع البيانات.  وتشمل برمجية التعقب هذه:
ـ التحكم بالجهاز باستخدام أوامر الرسائل النصية القصيرة

ره كاميرات الجهاز ـ مشاهدة فيديو مباشر لما تصِوّ
ـ تسجيل الصوت من ميكروفونات الجهاز

ـ عرض سجل التصّفح 
ـ عرض إحصائيات االستخدام لبعض التطبيقات
ـ عرض محتوى وحدة التخزين الداخلية للجهاز

ـ عرض قوائم جهات االتصال
ـ عرض سجالت النظام

وأظهرت أرقام كاسبرسكي أن الهند تستحوذ حالًيا على أكبر حصة من عمليات 
تثبيت برمجية المالحقة هذه، بنسبة 14.71%، تليها المكسيك 11.76%، فيما 
المتحدة من عمليات  والمملكة  السعودية  العربية  والمملكة  ألمانيا  بلغت حصة 

تثبيت هذه البرمجية 5.88% لكل منها.
وتوصي كاسبرسكي باتباع النصائح التالية:

ـ منع تثبيت البرمجيات من مصادر غير معروفة، وذلك في إعدادات الهاتف 
الذكي.

ـ تجنّب الكشف عن كلمة المرور أو رمز التعريف الشخصي الخاص بالهاتف 
المحمول، حتى لم هم محّل ثقة.

حال  في  المحمول  الجهاز  على  األمن  إعدادات  جميع  تغيير  على  الحرص  ـ 
إلى  الوصول  وإعدادات  المرور  كلمات  مثل  الحياة،  بشريك  العالقة  انتهاء 
الموقع في التطبيقات. لتجنّب محاوالت الطرف اآلخر الحصول على معلومات 

تمّكنه من التالعب بشريكه السابق.
ـ التحقق من قائمة التطبيقات على األجهزة المحمولة لمعرفة ما إذا جرى تثبيت 

برمجيات مشبوهة دون علم المستخدم.
ـ استخدام حل أمني موثوق به
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كشفت سلسلة اختبارات جديدة أن إطارات السيارات مضره على البيئة أكثر 
في  تنثر  أنها  حيث  السيارات،  عوادم  عن  الناتجة  الغازات  من  مرة   1000

الذرات  من  جرامات   5.8 مقداره  ما  الهواء 
السامة والمضرة في كل كيلومتر تقطعه 

التآكل  عن  ناتجة  والذرات  السيارة، 
أثناء احتكاكها  المستمر لإلطارات 

باألرض.
ميل،  ديلي  صحيفة  وبحسب 
برقم  مقارنة  الرقم  هذا  فيعد 
الناتج  مليجرامات   4.5
التي  بالعوادم،  التلوث  عن 
ما  السيارات،  تطلقها 
الضرر  نسبة  أن  يعني 
إطارات  تآكل  الناجم عن 
بـ  أعلى  السيارات 
ونتيجة  مرة.   1000
الناجمة  االضرار  تلك 
اإلطارات  تآكل  عن 
والتالفة  المستهلكة 
تخزينها،  طول  بسبب 
أكبر  إحدى  تشكل  فأنها 
تحديات العصر إذ تتراكم 
من  جبال  العالم  عبر 
عن  الخارجة  اإلطارات 
الخدمة ويتطلب التخلص 
منها مبالغ وجهود كبيرة 

جداً.
من  مجموعة  قدرت  وقد 

تلك  أن  إلى  المختصين 
التالفة  اإلطارات  من  الجبال 

مليار ونصف  من  أكثر  تضم 
مخيف  رقم  وهو  إطار،  مليار 
يحير المختصين بحماية البيئة.

الدول  من  واحدة  ألمانيا  وتُعد 
تدوير  إعادة  مجال  في  الرائدة 

إطارات السيارات، إذ تذيبها وتخلطها 
كميات  لكّن  الطرق،  رصف  بأسفلت 

لإلطارات  السنوي  بالناتج  مقارنة  ضئيلة  الغرض  لهذا  المستعملة  اإلطارات 
التالفة.

"ايمين  مؤسسة  خبراء  مجموعة  مؤخًرا  وأجرت 
تقديرتها  بريطانيا  في  تعمل  التي  اناليتكس" 
الجديدة حول للتلوث الناجم عن تآكل إطارات 
السيارات، والتي أظهرت أن العين المجردة 

ال ترى ذرات الكاوتشوك المتطايرة.
وتابعت؛ هذه الذرات هي جسيمات صلبة 
ميكروسكوبية الحجم، أو قطرات سائلة 
اإلنسان  يستنشقها  الصغر  متناهية 
صحية  مشكالت  في  سبباً  لتكون 
أنواعها  أخطر  أن  مضيفة  خطيرة، 
الجزئيات  هي  عموماً  الحياة  على 

.PM2.5 المسماة
الجزيئات  لهذه  التعرض  أن  كما 
يصيب  ذكرناها  التي  بأنواعها 
الرئة والقلب على وجه الخصوص 
دراسات  تربطها  كبيرة،  بأضرار 
علمية بكثير من مشكالت الصحة 

العامة.
وحذرت الدراسة من أّن انخفاض 
في  الهواء  ضغط  مستوى 
اإلطارات وخشونة أسفلت الشارع 
واإلطارات رخيصة الثمن ترفع من 

نسبة التلوث الناتج عن تآكلها.
ترتفع  التآكل  مستويات  أن  وأكدت 
الثقيلة  المعدات  وفي  الشاحنات  في 
المستخدمة في الحفر وفي الدراجات 
النارية، إلى أن تصل ألدنى مستوياتها 

في الدراجات الهوائية.
أي  الراهن  الوقت  في  العالم  يملك  وال 
وسائل للسيطرة على هذه الملوثات القاتلة 

أو للحد منها وتقليص أثرها على األقل.
فيما يقترح كثير من حماة البيئة منع استخدام 
على  أو  المدن  شوارع  في  الخاصة  السيارات 
األقل خفض السرعة المسموح السير بها على هذه 

الشوارع إلى 30 كم في الساعة.
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في األجواء الماطرة تزداد مخاطر حوادث السير، وخاصة عند القيادة بالطرق 
الزلقة بفعل تجمع األمطار، حيث ترتفع درجة صعوبة التحكم بالسيارة ويقل 

تأثير الفرامل.
وأرسى خبراء بسالمة الطرق والقيادة مجموعة من الخطوات والنصائح التي 
المستقرة  غير  األجواء  هذه  مثل  في  الحوادث  مخاطر  لتفادي  اتباعها  يمكن 

والمطيرة.
ويمكن التعرف على النصائح من خالل التالي:

ـ تنصح الرابطة األلمانية لصناعة للسيارات، بتشغيل أضواء السيارة األمامية 
والخلفية في أقرب وقت ممكن؛ حيث إن الضوء النهاري يعمل فقط في األمام، 

في حين تبقى اإلضاءة الخلفية مظلمة.
تتفادى أي  أمامك حتى  التي  بين سيارتك والسيارة  كافية  ـ يجب ترك مسافة 

تصادمات مفاجئة.
تقلل من  الماء  بفعل  الزلقة  األرض  الفرامل ألن  استخدام  عند  الحذر  يجب  ـ 

معامل االحتكاك مع اإلطارات وهو ما ينعكس بالسلب على فاعلية المكابح.
ـ عند انعدام الرؤية حاول أن تتلمس الطريق من خالل اتباع السيارة التي تسير 

أمامك.
ـ حاول االلتزام بالسير في وسط الطريق حيث تكون تجمعات المياه واألوحال 

أقل.
ـ الخطر الكبير يكمن في تشتيت االنتباه؛ فصحيح أن قائد السيارة ال ينبغي أن 
يصرف انتباهه إلى الهاتف في جميع أوقات العام، إال أن األمر يزداد أهمية في 

حالة المطر؛ حيث يجب أن تكون االستجابة فيهما بشكل أسرع.
ـ ال تجازف بأي حال وتتخطى السرعات المقررة من قبل هيئة الطرق والمرور، 

فالمخالفة في هذه األجواء قد تعرضك ومن معك لخطر داهم.
الجزء  إلى  الماء  يتسرب  ال  حتى  األنفاق،  داخل  األمطار  بعد  ببطء  القيادة  ـ 
والطرق  الجسور  على  ببطء  القيادة  وكذلك  المحرك،  في  بالسحب  الخاص 
السريعة، والحذر من الرياح الجانبية، خاصة عند مناورات اجتياز الشاحنات 

الكبيرة.

حذر خبراء الهيئة األلمانية للفحص الفني من أن توصيل الكابالت بشكل خاطئ 
إلكترونيات  على  كبيرة  خطورة  يشكل  قد  الدوران  بدء  على  المساعدة  أثناء 

وأجهزة السيارة األخرى.
وأوضحت الهيئة األلمانية أن الموديالت الحديثة أصبحت تعتمد على مستشعرات 
ووحدات تحكم والعديد من األنظمة المساعدة، وهي شديدة الحساسية للمعاملة 
غير الصحيحة، كما أن توليد شرارة عند توصيل أو فصل الكابالت قد ينتج عنه 

على سبيل المثال فقدان للبيانات.
وأضاف الخبراء أن األكثر أهمية هو اتباع الترتيب الصحيح لعملية توصيل 

الكابالت وأماكن وضع المشابك الطرفية، والتي تختلف من سيارة ألخرى.
السالب  بالقطب  السالب  األسود  المشبك  توصيل  يحظر  فإنه  حال  أية  وعلى 
الغاز وخروج  إشعال  بالبطارية عن طريق  لعدم اإلضرار  الفارغة  للبطارية 

الحامض.

وتتمثل الطريقة الصحيحة في توصيل الكابل األحمر بالقطب الموجب بالبطارية 
المانحة أوال، وبعدها بالقطب الموجب للبطارية الفارغة.

ثم  المانحة،  للبطارية  السالب  بالقطب  األسود  الكابل  توصيل  يتم  ذلك  وبعد 
مع  الكابالت  توجد  أال  يراعى  كما  المعطلة،  للسيارة  المحرك  بكتلة  توصيله 

مكونات تتحرك مثل السيور.
وأشار الخبراء إلى أن الخطوة التالية تكون بتشغيل المحرك، ويتعين الحفاظ 

على االتصال لبضع دقائق بعد نجاح دوران المحرك مرة أخرى.
ويفضل قبل فصل المشابك تشغيل الضوء وتدفئة النوافذ الخلفية تفاديا لحدوث 

فرط في الجهد، وهو ما يضر بالمكونات اإللكترونية.
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يواجه سائقو السيارات العديد من المشاكل أثناء السير، لعل من أبرزها تقطيع 
أبرز  لتجنبها. ومن  أسبابها  المشكلة يجب معرفة  وللتغلب على هذه  السيارة، 

أسباب تقطيع السيارة أثناء السير:
اإللكترونية  األجهزة  تغذية  المسئول عن  وهو  السيارة،  بدينامو  خلل  ـ وجود 

داخل السيارة بالطاقة.
ـ نفاذ كمية الوقود، حيث ال تجد مضخة البنزين الكمية الكافية من البنزين لكي 

يضخ في المحرك، فتبدأ عملية التقطيع أثناء السير.
ـ وجود خلل في وحدة التحكم، أو في جهاز الكمبيوتر المركزي بالسيارة.

ـ تراكم األتربة والشوائب على فلتر الهواء بالسيارة. 
وجدران  الصمامات  مثل  للمحرك،  الميكانيكية  المكونات  تآكل  أو  تلف  ـ 

األسطوانة، والتي تعمل على دوران المحرك بالشكل المناسب
ـ إصابة حساس البنزين بالخلل أو التلف.

البنزين  الكافية من  الكمية  البنزين، مما يؤدي إلى عدم وصول  ـ انسداد فلتر 
لعملية االحتراق في المحرك.

ـ إذا كانت جودة البنزين رديئة أو تّم غشه، أو اختالطه بالماء.
ـ تسرب مياه إلى البوجيهات أو الكربراتير أثناء غسل السيارة.

وأخيرا يجب على قائدي السيارات االهتمام بعمل الصيانة الدورية للسيارة.

حذر نادي السيارات ADAC األلماني من أن الرياح الشديدة والعواصف تهدد 
أمان وسالمة القيادة؛ لذا ينبغي تجنب القيادة في مثل هذه األجواء قدر اإلمكان.

وأوضح خبراء النادي األلماني أنه يلزم توخي الحذر عندما تزداد قوة الرياح؛ 
تتسبب  قد  والتي  األشجار،  عليها  تنتشر  التي  الطرق،  تجنب  ينبغي  حيث 

العواصف في اقتالعها أو حتى سقوط بعض فروعها على الطريق.
أنه  األلمان  الخبراء  أوضح  رياح شديدة،  في حال هبوب  القيادة  وعن سلوك 
يتعين على قائد السيارة إبطاء السرعة، وهو ما يساعد على التحكم في السيارة 

بسهولة أكبر، والتفاعل بشكل أسرع مع المواقف المفاجئة.
كما ينبغي الحذر عند إجراء مناورات التخطي، خاصة عند تخطي المركبات 

الكبيرة.
وينصح الخبراء األلمان بعدم قيادة السيارات مطلقا في حالة العواصف الشديدة؛ 

نظرا ألن الرياح الشديدة قد تزيح السيارة عن مسارها.

أعلنت إدارة المرور البريطانية أن حجم سرقات السيارات بلغ في العام الماضي 
56.3 ألف سيارة، بمعدل سيارة واحدة كل تسع دقائق ومتوسط إجمالي 154 

حالة سرقة في اليوم.
وفي تقرير أعده المرور البريطاني، أن السيارات الفاخرة ليست األكثر تعرًضا 
فئة  نوعية  من  كانت  بالقائمة  جاءت  التي  السيارات  معظم  إن  بل  للسرقات، 

السيارات المتوسطة أو رخيصة الثمن.
فورد  السيارة  البريطانية  المرور  إدارة  بقائمة  السيارات  مقدمة  فى  وجاءت 
فييستا بحجم سرقات فى العام الماضي بلغ 2.384 سيارة، والتي تعد األكثر 

مبيعا في بريطانيا.
أما المرتبة الثانية فى قائمة السيارات األكثر تعرًضا للسرقة وهي األفخم من 
بين كل السيارات من نصيب رينج روفر رباعية الدفع بعدد ما يقرب من سرقة 

1.917 سيارة.
ولوحظ أن معظم السيارات المعرضة للسرقة على الئحة العشر األوائل هي من 
النوع الذي يوفر إمكانية الدخول للمقصورة بال مفتاح، ما يسهل بذلك المهمة 

على اللصوص.
وذكر بحث أعدته شركة "دايركت الين" للتأمين أن سرقات السيارات الفاخرة 
في العام الماضي بلغت ضعف ما كانت عليه في عام 2015 وأن هناك سيارة 

فاخرة تتم سرقتها كل 38 دقيقة.
وتوضح الالئحة التالية أكثر السيارات تعرضا للسرقة داخل المملكة المتحدة:

1- فورد فييستا   2- رينج روفر   3- فولكس فاجن جولف   4- فورد فوكاس
5- بي إم دبليو الفئة الثالثة      6- أوبل أسترا     7- الندروفر ديسكفري

A3 8- مرسيدس "إس كالس"    9- بي إم دبليو الفئة الخامسة   10- أودي
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الجهاز التنفسي يتكون الجهاز التنفسي من الممرات 
وعضالت  والرئتين،  الرئوية،  واألوعية  الهوائية، 
التنفس، ويكمن دوره في الجسم في تبادل الغازات، 

وترشيح الهواء وترطيبه.

يمكن تقسيم الجهاز التنفسي لقسمين رئيسين: العلوي 
والسفلي، فيتكون القسم العلوي من األنف، والجيوب 
األنفية، والبلعوم، والحنجرة، أما القسم السفلي والتي 
توجد أجزائه في داخل تجويف الصدر، فيتكون من 
القصبة الهوائية، والرئتين، وجميع تشعبات الشعب 
إدخال  يتم  حيث  الهوائية،  والحويصالت  الهوائية 
الهواء في عملية التنفس عن طريق الفم أو األنف، 
فتتحرك أهداب بطانة األنف لدفع المواد الغريبة مثل 
الغبار لطردها، أو تحريكها باتجاه البلعوم لتمريرها 
عملية  كل  وعند  هناك،  عليها  والقضاء  المعدة  إلى 
شهيق يمأل الهواء ماليين الحويصالت الهوائية، مما 
الهوائية  الحويصالت  من  األكسجين  نقل  من  يُمكن 
إلى الدم عبر الشعيرات الدموية، ومن ثم يتم التقاط 
الدم  خاليا  في  الهيموغلوبين  بواسطة  االكسجين 
الُمحمل  الدم  القلب بضخ  يقوم  ذلك  وبعد  الحمراء، 
والخاليا  األنسجة  إلى  الشرايين  عبر  باألكسجين 
باألكسجين  وتزويدهم  الجسم،  أنحاء  جميع  في 
أّن لبعض العضالت مثل: عضلة  الضروري، كما 
الحجاب الحاجز دور في عملية التنفس، وذلك تحت 

سيطرة الجهاز العصبي المركزي.

طرق الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي 
من  تحمي  التي  الوقائية  الطرق  من  العديد  هنالك 
اإلصابة بأمراض الجهاز التنفسي، وفيما يلي بعضاً 

منها:
المصابين  باألشخاص  المباشر  االتصال  تجنب  ـ 
باآلخرين  االختالط  عدم  ومحاولة  تنفسية،  بعدوى 

عند اإلصابة بالمرض. 
تكون  عندما  والفم  والعينين  األنف  لمس  تجنب  ـ 
إدخال  لمنع  وذلك  مغسولة؛  وغير  ملوثة  األيدي 

الجراثيم للنظام التنفسي. 

ـ تغطية الفم واألنف عند السعال والعطس، مما يحّد 
من خطر انتشار األمراض المعدية. 

مثل  الفيتامينات،  من  بالعديد  الغذائي  النظام  دعم  ـ 
المناعة  نظام  تقوية  على  يعمل  والذي   ،C فيتامين 

وتقليل فرص اإلصابة بالعدوى. 
ـ الحصول على لقاح اإلنفلونزا الموسمية، باإلضافة 
التقليل  في  تُفيد  التي  األخرى  اللقاحات  من  للعديد 
لقاح  مثل:  التنفسية،  األمراض  من  كبير  بشكل 

الحصبة ، والنكاف ، والسعال الديكي.
تُعتبر  كما  والصابون،  بالماء  كثيراً  اليدين  غسل  ـ 
المنظفات والمعقمات التي تحتوي على الكحول بدياًل 

جيداً في حال عدم توفر الماء والصابون.
ـ تنظيف األسنان مرتين يومياً على األقل، ومراجعة 
طبيب األسنان باستمرار، وعلى األقل مرة كل ستة 

أشهر.
ـ التوقف عن التدخين، ألنّه يزيد من خطر اإلصابة 
مثل:  المختلفة،  الرئة  وأمراض  الرئة،  بسرطان 
مرض اإلنسداد الرئوي المزمن ، والتليف الرئوي 

مجهول السبب)، والربو.
على  للحفاظ  بانتظام  الرياضية  التمارين  ممارسة  ـ 
صحة الرئتين، فعند ممارسة الرياضة ينبض القلب 
وبالتالي  أكبر،  الرئتان بشكل  بشكل أسرع، وتعمل 

الحفاظ على رئة قوية وصحية.
ـ مراجعة الطبيب في حال ظهور بعض األعراض 
االصابة  أو  التنفس،  في  ضيق  مثل:  التنفسية، 
األعراض  وإدارة  الحالة،  على  للسيطرة  بالسعال، 

قبل تفاقمها.
ـ تناول األطعمة المضادة لاللتهابات، مثل: الكركم، 
والخضاروات الورقية، والتوت، والزيتون وغيرها 
قد  الذي  االلتهاب  تقليل  على  تُساعد  والتي  العديد، 
يُصيب الجهاز التنفسي، باإلضافة لألطعمة المضادة 
يُساعد على  والذي  األخضر،  الشاي  مثل:  لألكسدة 
اآلثار  من  أنسجتها  وحماية  الرئتين،  التهاب  تقليل 

الضارة الستنشاق الهواء الملوث والدخان.
والنظافة العامة هي الحل األمثل لمواجهة العديد من 

األمراض.

أمراض الجهاز التنفسي 
المشكالت  من  العديد  التنفسي  الجهاز  يُصيب  قد 
الصحية واألمراض التي تؤثر في أدائه، وسيتم ذكر 

بعضاً منها فيما يلي:
ـ الربو: قد يحدث الربو لعدة أسباب، مثل: الحساسية، 
وفيه  المختلفة،  للملوثات  التعرض  أو  العدوى،  أو 
تُصبح الشعب الهوائية ملتهبة باستمرار، مما يسبب 

ضيقاً في التنفس.
تسبب ضعفاً  وراثية  حالة  وهي  الكيسي:  التليف  ـ 
في عملية التخلص من المخاط المتراكم في الشعب 
في  بعدوى  اإلصابة  إلى  سيؤدي  وذلك  الهوائية، 

الرئة بشكل متكرر. 
ـ االنصمام الرئوي: وهي جلطة تحدث في الشريان 
في  وانخفاضاً  التنفس،  في  ضيقاً  وتسبب  الرئوي، 

مستويات األكسجين في الدم. 
ـ االلتهاب الرئوي: والذي يتمثل بإصابة الحويصالت 

الهوائية في الرئتين بالعدوى. 
ـ ارتفاع ضغط الدم الرئوي: وهو ارتفاع ضغط الدم 
من  الرئتين، وهي  تغذي  التي  الدموية  األوعية  في 
في  األشخاص  تُصيب  قد  ولكنّها  النادرة،  الحاالت 
جميع األعمار، وغالباً ما تترافق مع أمراض قلبية 
ورئوية أخرى، وتسبب العديد من األعراض، مثل: 
الصدر،  وألم  بالدوار،  التنفس، والشعور  ضيق في 

وانتفاخ الساقين والقدمين.
والمعدية  الخطيرة  األمراض  من  يُعتبر  السل:  ـ 
البكتيريا  من  نوع  ويسببه  الرئتين،  في  تؤثر  والتي 
التي تنتقل عن طريق الرذاذ المصاحب للسعال أو 

البصق.
عدوى  وهي  المزمن:  الهوائية  الشعب  التهاب  ـ 
تصيب أنابيب الشعب الهوائية التي تقوم بنقل الهواء 
وتجمع  المستمر،  السعال  ويتسبب  الرئتين،  إلى 

المخاط أو البلغم.
يُسبب  مرض  وهو  المزمن:  الرئوي  االنسداد  ـ 
صعوبة في التنفس، ويُعتبر التعرض المستمر للمواد 
واألبخرة  السجائر،  دخان  مثل:  للرئتين،  الُمهيجة 

الكيميائية، أو الغبار السبب الرئيسي لإلصابة به.
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 يسعدنا أن نقدم لكم النشرة الطبية.  فكرة هذه النشرة أن يتعلم القارئ بطريقة طبية ، كيف يتعرف 
على الداء  كي يجد الدواء.  وكذلك  للفت النظر إلى االهتمام  بالبدن  وطرق الوقاية من األمراض.  
مواضيع  النشرة متعددة  ومختلفة ، وبها  تحليل دقيق ومبسط حتى نصل إلى ما نرجوه ، أال وهو 

» صحتك بالدنيا« .

تُصيب  حادة  فيروسية  عدوى  وهي  اإلنفلونزا:  ـ 
العديد  وتُسبب  السفلي،  أو  العلوي  التنفسي  الجهاز 
من األعراض، مثل: الحمى، والقشعريرة، والشعور 

بالتعب العام، واأللم في العضالت.
ـ سرطان الرئة: ينتج عنه نمو غير طبيعي للخاليا 
الُمسببات الرئيسة  التدخين من  في الرئتين، ويُعتبر 
الحاالت  به، فحوالي 80-90% من جميع  لإلصابة 

تُعزى للتدخين.
 Human) :ـ الفيروس التنفسي المخلوي البشري
فيروس  وهو   ،(respiratory syncytial virus
يسبب التهابات في الرئتين والجهاز التنفسي، حيث 
قد  ولكنّه  الصغار،  األطفال  بين  به  اإلصابة  تشيع 
األعراض،  بعض  ويُسبب  أيضاً،  البالغين  يُصيب 
الجاف،  والسعال  األنف،  سيالن  أو  احتقان  مثل: 
والحمى، والتهاب الحلق، واإلصابة بصداع خفيف، 
في  وصعوبة  الصدر،  من  صفير  صوت  وصدور 

التنفس، وازرقاق الجلد بسبب نقص األكسجين.
الفئة األكثر  تجدر اإلشارة إلى أّن األطفال الرضع 

تضرراً من اإلصابة بهذا الفيروس.
ـ فيروس الكورونا 

أمراض  عّدة  األخيرة  اآلونة  في  انتشرت 
كورونا  فيروس  آخرها  وكان  العالم،  في  مزمنة 

الذي   ،(Coronavirus)
بمتالزمة  مؤخراً  سمي 
الشرق األوسط التنفسية، وقد 
األشخاص  العديد من  أصاب 
الشديدة،  الحمى  لهم  وسبب 
وموتهم في كثير من األحيان، 
وفي نهاية عام 2014 أّكدت 
من  العالمية  الصحة  منظمة 
إصابة 245 حالة توفي منهم 
90 شخصاً بسبب الفايروس، 
فيروس  خطورة  وتكمن 
أعراضه  بأّن  الكورونا 
تتشابه مع أعراض اإلنفلونزا 

العادية. 
بهذا  كورونا  فيروس  يسمى 
التاجّي،  لشكله  نسبة  االسم 
الفايروسات  لفصيلة  وينتمي 
وينتشر  اإلكليليّة،  أو  التاجيّة 
الشتاء  فصلي  في  الفايروس 
الممكن  من  أنّه  إاّل  والربيع، 

الفايروس  ويصيب  أخرى،  أوقاٍت  في  به  اإلصابة 
الجهاز التنفسي، مسبباً التهاباً حاداً أو متوسطاً يعتمد 
على مناعة الشخص المصاب، وانتشار الفايروس، 
واألمعاء،  المعدة  في  التهاب  إلى  يؤدي  أن  ويمكن 
ويصيب جميع الفئات العمريّة، وهو مرض مزمن 

ويسبب الوفاة.
كباقي  كورونا  فايروس  ينتقل  االنتقال:  طرق 
عبر  أي  التنفسي،  الجهاز  تصيب  التي  الفيروسات 
في  تكون  بأن  اإلنسان،  لجسم  الهواء  مع  دخولها 
جزيئات الهواء عن طريق عطس أو نفس الشخص 
إلى  باإلضافة  بإفرازاته،  األيدي  تلوث  أو  مصاب، 
أو  المريض من مناشف ومخدات،  أدوات  استخدام 
النوم في غرفة المريض نفسه ، وتبلغ فترة حضانة 
أعراض  ظهور  قبل  يوماً  عشر  اثني  الفايروس 

المرض.

فيروس  حول  نصائح  الئحة  األيام  هذه  وتنتشر 
الرغم من  اإلنترنت على  كورونا بشكل كبير عبر 

أن هذه النصائح قد تضع حياة الناس في خطر.
وتشمل الالئحة مجموعة من النصائح تشير إلى أنه 
باستطاعة الناس تفادي اإلصابة بـ«كوفيد-19« من 
غير  طرقاً  تتضمن  كما  تافه،  سلوك  تطبيق  خالل 

ناجعة للتأكد من إصابتهم بالفيروس بالفعل. 
البريطاني  ستانفورد  مركز  باسم  متحدث  وقال 
بشكل  المنتشرة  اإللكترونية  الرسالة  »إن  للصحة 
واسع حول كوفيد-19 والتي تُعزى إلى  تحتوي على 

معلومات غير صحيحة. 
المرض،  لتفادي  الطرق  من  سلسلة  تقترح  وهي 
عندما  سيموت  وإنه  ابتالعه  اآلمن  من  إنه  وتقول 
يدفأ الجّو وإّن شرب الماء بانتظام يحمي الناس من 

التقاط الفيروس. 
كل هذه النصائح غير صحيحة. وقد اعتبر الخبراء 
أن بعضها »كذب مطلق«، وفيما تستند بعض النقاط 
في الالئحة إلى العلم - مثل القول إّن أشعة الشمس 
تعمل عمل المعّقم - فهي غير مفيدة على اإلطالق 

باعتبارها نصائح عمليّة.
اكتشاف  على  األشخاص  قدرة  إلى  الالئحة  وتلفت 
حبسوا  إن  عدمها  من  بـ«كوفيد-19«  إصابتهم 
ذلك،  فعل  استطاعوا  فإن  ثواني،  لمّدة 10  أنفاسهم 
ال شك أن رئتيهم غير متضررتين، مّما »يعني أنهم 
غير مصابين« حسب الرسالةـ  وهذه المعلومة أيضا 

خاطئة.
تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية.
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األخيرة  اآلونة  في  العرب  المثقفون  برح  ما 
اللغة  موضوع  عن  والصحف  المجالت  يسطرون 
العالم وال يخفون قلقهم  العربية ومكانتها بين لغات 
التطور  مواكبة  على  قدرتها  وعدم  تراجعها  من 
التكنولوجي ويطلقون صرخاتهم المدوية في الفضاء 

اللغوي. 
اكتشاف  لكل  عربياً  مقاباًل  دوماً  نجد  ال  ربما  نعم، 
وابتكار ينهمر علينا من الغرب ويدخل حياتنا دون 
سطوة  من  العربية  على  القلق  قبل  ولكن  استئذان 
اللغات األخرى عليها، علينا الخوف عليها من أبنائها 

وحمايتها من استهتارهم بها.  
لماذا  لغتنا؟  من  نخجل  لماذا  وأتعجب،  أتساءل 
نستخدم المفردات األجنبية في حياتنا اليومية؟ لماذا 
نصر على إرسال أبنائنا إلى مدارس دولية يدرسون 
ونهز  نبتسم  لماذا  األجنبية؟  باللغات  المواد  كل  بها 
كتفينا عندما يخطئ ولدنا في لغته األم وننقض عليه 
ونغضب عندما يُخطئ في استخدام اللغة األجنبية؟ 
لماذا عقدة النقص هذه؟ لماذا نعتقد في كل افرنجي 
ابرنجي؟  هل نسينا أفضال العرب على العالم؟  كم 
من اختراع واختراع يفتخر به الغرب اليوم قد وضع 

أسسه العرب.  
في  يجول  عما  للتعبير  ووسيلتنا  ثقافتنا  وعاء  لغتنا 
خواطرنا، وإن لم نتقنها فكيف لنا أن نتقدم ونعبر عن 

أفكارنا .. بلغات أجنبية؟! 
البعض يتهم اللغة العربية بالتأخر، مع العلم أنه ليس 
هناك لغة متأخرة وإنما هناك أمة متأخرة تجر لغتها 
إلى القاع، وأمة متقدمة ترفع من قيمة لغتها وتنشرها 
عن  ندافع  جنوداً  فلنكن  لذا  العالم.  على  وتفرضها 
لغتنا من زحف العولمة اللغوية التي تؤدي إلى هيمنة 
لغة واحدة على العالم بأسره، أال وهي اإلنكليزية في 

وقتنا الحالي.
عصر  اللغوية،  العولمة  عصر  اليوم  نعيش  نحن 
أنها  على  نتقبلها  أصبحنا  التي  التكنولوجية  الثورة 
من البديهيات وأنها جزء من حياتنا اليومية. ويفسر 
اللغة  سيطرة  أنها  على  اللغوية  العولمة  البعض 
اإلنكليزية على معظم مناحي الحياة العملية واليومية. 
واألسئلة المطروحة هي: ما الخطوات العملية الممكن 
اتخاذها لمواجهة العولمة اللغوية والحفاظ على لغتنا 
العربية واالرتقاء بها إلى أعلى الدرجات؟ وما الدور 
الذي تؤديه مجامع اللغة العربية والحكومات؟ بل ما 

هو الدور الذي نقوم به بوصفنا أفراداً؟ 
المبذولة في  أبدأ، أود أن أشيد بكل الجهود  قبل أن 
المؤتمر  إليه  لما تطرق  احتراماً  المجال وأقف  هذا 
األخير الذي أقيم في مقر أمانة جامعة الدول العربية 
في القاهرة حول لغة الطفل في عصر العولمة، إذ 
كانت تلك هي المرة األولى التيُ تناول فيها المشكلة 

من جذورها.
االختراعات  من  المتدفق  السيل  ظل  في  نعاني 
قصور  من  األجنبية  المصطلحات  وغزو  التقنية 
يكون  لها  عربياً  مقاباًل  نجد  أن  فإلى  التعريب.  في 
آذاننا  واستساغته  استوطن  قد  األجنبي  المصطلح 
انهمرت  قد  األخرى  المصطلحات  مئات  وتكون 
مبطناً  لوماً  ليس  هذا  علينا من كل حدب وصوب. 
لمجامع اللغة العربية، فهي تبذل قصارى جهدها في 
هذا المجال. يكمن الحل في رأيي  في تعزيز حركة 
األجنبي  المصطلح  المترجم  يضع  بحيث  الترجمة، 
المصطلح  مع  العربي  المقابل  لنشر  قوسين  بين 
التعريب،  طرائق  بتعدد  تتميز  والعربية  األجنبي، 

مثل النحت واالشتقاق.

إلى  لغاتها وسعيها  األجنبية عن  الدول  ذود  نالحظ 
رفيعة  معاهد  إقامة  طريق  عن  العالم  في  نشرها 
لألجانب.  لغاتها  لتعليم  حدودها  خارج  المستوى 
الخارج؟  في  لغتها  لنشر  العربية  الدول  تفعل  ماذا 
الضاد  لغة  بتعليم  المعنية  العربية  اللغة  معاهد 
بوصفها لغة أجنبية قليلة جداً مقارنة بانتشار معاهد 
 ،TESOL ومعهد  الفرنسية  واألكاديمية  غوته 
انتشار  ويُعتبر  فردية.  جهود  محاوالتنا  وجل 
المواقع اإللكترونية على الشابكة التي  تعنى باللغة 
العربية خطوة تستحق اإلشادة ولكن معظمها موجه 
ألصحاب اللغة العربية بوصفها اللغَة األم، إال القليل 
منها المهتمة بتعليم اللغة العربية كلغة أجنبية. ال أريد 
القول بأن نبدأ بنشر لغتنا العربية في الخارج اآلن - 
مع أني أحبذ هذه الفكرة وأشيد بها - ولكن علينا البدء 

بأنفسنا أواًل ونشر لغتنا في بالدنا. 
أقترح  فعله؟   العربية  الحكومات  تستطيع  الذي  ما 
فرض مادة دراسية في الجامعات والمدارس الثانوية 
لتكون الجسر بين التقنية واللغة العربية والسعي إلى 
تعليم الجيل الجديد من التقنيين لغتهم العربية بأسلوب 
في  وتكوينها  المصطلحات  نحت  لهم  يتيح  متطور 

تدريبية  دورات  إقامة  إلى  إضافة  عملهم،  مجاالت 
بحيث  والحاسوب  التقنية  مجاالت  في  للمدرسين 
ينكسر الحاجز النفسي بينهم وبين وحش التقنية. كما 
الطالب  يدرس  بحيث  الجامعي  التعليم  تعريب  أن 
العلوم بلغتهم األم أمر مفيد، شرط أن يكون التعريب 

قائماً على قدم وساق.
أتطرق اآلن إلى دور األفراد. فقد انتشرت في الدول 
يتكلمن  الالتي  األجنبيات  المربيات  ظاهرة  العربية 
مع أبنائنا بلغة عربية "مكسرة ركيكة"، فكيف سيتعلم 
السنوات  أن  يعلم  والكل  إذن؟  السليمة  اللغة  الطفل 
األولى من حياة الطفل مهمة جداً في تكوينه اللغوي. 
النقص  عقدة  من  التخلص  في  يكمن  األفراد  دور 
وتصحيح  األم  لغتهم  دراسة  على  أبنائنا  وتشجيع 
اللغة  لنشر  الفضائيات  لنستغل  اللغوية.  أخطائهم 
العربية السليمة، لنفرض رقابة لغوية على مذيعات 
يو"  "ثانك  مقابل  بعضهن  نسي  الالتي  الفضائيات 

في العربية.
أوجه صرخة مدوية تناشد الوعي بالمخاطر المحيطة 
بلغتنا. ال، ليس بلغتنا فحسب، وإنما بعروبتنا ومكانتنا 

نحن العرب أيضا . 
وهويتنا  قيمنا  على  للمحافظة  جميعاً  العمل  علينا 
الهوة  ردم  إلى  أخرى  جهة  من  والسعي  العربية 

النفسية والعملية بين أطفالنا ولغتهم العربية.
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شئون  فى  اإلسرائيلى  الخبير  شاؤول"،  "منشه  قال 
فترة  خالل  نجحت  إسرائيل  إن  األوسط،  الشرق 
إطالقها  عبر  العربى،  الوعى  اختراق  فى  وجيزة 
اجتذبت  العربية  باللغة  اإلعالم  وسائل  من  عددا 

ماليين الزوار من الدول العربية.
ولفت"شاؤول" فى مقال بمجلة "مرئية" اإللكترونية 
إلى أن اإلعالم أصبح فى العهد الحديث جزءا فاعال 
فى الحرب، وأن وزارة الخارجية اإلسرائيلية فطنت 
على  صفحة  تدشين  إلى  فعمدت  األمر،  لهذا  جيدا 
"فيس بوك" باسم "إسرائيل تتكلم بالعربية"، وموقع 
"التواصل" إضافة لقناة على يوتيوب، وصفحة تابعة 

للوزارة على "تويتر".
هذه الصفحات ورغم إدارتها من قبل طاقم صغير من 
متحدثى العربية فى الوزارة فإنها، وبحسب الكاتب، 
نجحت فى إيصال "صوت إسرائيل" لشريحة واسعة 
من الشباب العربى، بل نافست ما وصفها بـ"ماكينة 
الدوالرات  ماليين  ضخ  يتم  التى  العربية"  الدعاية 

لتفعيلها.
حول  إسرائيلية  دراسات  أن  إلى  "شاؤول"  وأشار 
عادات استخدام الميديا فى القطاع العربى كشفت أن 
اإلنترنت هو الوسيلة األكثر استخداما، وأن العرب 
ال يقتصر استخدامهم للشبكة العنكبوتية على المنزل 
الهاتف  عبر  الدخول  ويفضلون  الحاسوب،  أمام 

المحمول.
بالمواقع  العربى  االهتمام  أن  إلى  أشار  لكنه 
الناطقة بالعربية ليس مرده  والصفحات اإلسرائيلية 
دائما االنحياز لتل أبيب، بل معرفة ما يحدث فيها عن 
كثب، ففى العالم العربى يسعون لمعرفة إسرائيل من 
مصادرها، وليس عبر "الوسائل الدعائية" بالشبكات 
يفسر  ما  وهو  العربية،  التلفزة  وقنوات  االجتماعية 
الفضائيات  فى  إسرائيليين  وخبراء  محللين  ظهور 
الله،  وحزب  لسوريا  التابعة  األقل  على  العربية، 

على حد قوله.
وخالل العدوان الصهيونى على قطاع غزة حاولت 
المقاومة  حركات  تشويه  اإلسرائيلية  الصفحات 
الفلسطينية، وباألخص حركة حماس، معتمدة على 
ما كانت تبثه بعض الفضائيات العربية، التى هاجمت 

الحركة وقادتها والمتحدثين باسمها.
والتوسع  المقاومة  لشيطنة  الصفحات  هذه  سعت 
لقصف  المدنية  المؤسسات  استخدامها  مزاعم  فى 

مستشهدة  والمستشفيات،  كالمدارس  إسرائيل، 
لكنها  الشأن،  هذا  فى  العربى  اإلعالم  بثها  بتقارير 
وتفنيد  المقاومة،  إنجازات  من  التقليل  مهمة  تركت 
العربية،  اإلعالم  لوسائل  إسرائيل  انتصاراتها على 

كما يقول" منشه شاؤول".
إيجابية فى  ويضيف: "عندما تكون هناك تطورات 
التابعة  اإلنترنت  مواقع  لها  تتطرق  العربى،  العالم 
لوزارة الخارحية بتوسع، نموذج على ذلك التطرق 
فى مقال هيئة التحرير لالنتخابات الديمقراطية التى 
كله  العالم  فاجأت  والتى  مؤخرا،  تونس  شهدتها 
بطابعها الديمقراطى الحر، وتطرق المقال للميزات 
التامة  المساومة  منح  الذى  الجديد  للبرلمان  الكبيرة 
الروضة  من  المجانى  التعليم  قانون  وسن  للمرأة، 
تونسية  صحيفة  نشرت  وقد  العالى،  التعليم  وحتى 

باللغة العربية المقال اإلسرائيلى كامال".
تقوم  ما  تستغل  بالعربية"  تتكلم  "إسرائيل  صفحة 
مزعومة  إيجابيات  من  المواقع  بعض  بنشره 
بل  معها،  التطبيع  فى  البعض  ورغبات  إلسرائيل، 
العرب  على  يجب  أعلى  مثل  أنها  على  تصويرها 

االقتداء به.
مقاال  الصفحة  نشرته  "بوست"  المثال  سبيل  فعلى 
"إيالف"  موقع  على  الله  عبد  مجيد  مهدى  للكاتب 
"يا  عنوان  تحت  اإلسرائيلية،  الشخصية  فى  يمجد 
ليتنى كنت إسرائيليا"، وعلقت الصفحة اإلسرائيلية 
بالقول: "مقال رأى فى موقع إيالف: شجاعة منقطعة 

النظير".
كذلك نشرت الصفحة مقاال للكاتب" منشه شاؤول" 
نفسه تحت عنوان "أبطال صنعوا السالم"، مروجا 
لفكرة التطبيع، وأنه ليس أمام العرب من خيار سوى 
االنبطاح إلسرائيل واالعتراف بوجودها كأمر واقع 
والتخلى عن المقاومة، مختتما بالقول: "السالم صمد 
فى  الله  وإرادة  الشعوب  مراد  ألنه  األشم؛  كالطود 

هذه األرض".

كما نشرت الصفحة رسم توضيحى لما قالت إنه عدد 
أن  مضيفة   ،1948 عام  منذ  قتلوا  الذين  المسلمين 
11 مليون مسلم قتلوا منذ ذلك الوقت، من بينهم فقط 
0.3 % قتلوا على يد إسرائيل، متسائلة: "إذن لماذا 
تُعلَق على الشماعة اإلسرائيلية جذور جميع مشاكل 

الشرق األوسط"
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نسمع بين الفينة واألخرى، من هذا وذاك، نوعاً من 
المجالت  في  النشر  حول  السخرية،  وحتى  االنتقاد 
بين  تترواح  بدعاوى  برلين  في  المحلية  العربية 

الشخصية والجاهلة، رغم إدعائها الموضوعية.
ومن بين تلك الدعاوى:

مطبوعات  من  أكثر  ليست  المجالت  هذه  أن    -
رفيع  إلى مستوى  ترقى حتى  تجارية ال  إلعالنات 

من اإلعالن.
مهنية  تحرير  هيئات  إلى  المجالت  تلك  تفتقر    -
ومتخصصة، وال تقوم على منهجية أدبية أو ثقافية.

-  يكون من المحرج اإلشارة إلى مصدر مقال أو 
إدراج  أو  المجالت،  تلك  في  نشره  موضوع جرى 

المساهمات فيها في السير الذاتية ألصحابها.
-  ال تقوم تلك المجالت بدفع مكافآت للناشرين فيها 

من موضوعات ومقاالت.
-  توزع تلك المجالت مجاناً على  أبواب المساجد 

وترمى في المطاعم والمحالت.
فيها  يجيء  ما  الرسمية  المؤسسات  تعتمد  ال    -

موضوعات وآراء ومقترحات.

وأود أن أشارك في اإلجابة على مثل هذه الدعاوى 
من خالل المالحظات التالية:

-  أنا واحد من الذين شاركوا في إصدار مجلة ثقافية 
وخضت  السنين،  من  العديد  قبل  برلين  في  عربية 
إرهاصاتها  بكل  مجلة  إصدار  يعني  ماذا  تجربة: 

وجهدها وصعوباتها وتكاليفها؟.
-  ومن أجل تغطية تكاليف إصدار مجلة من تحرير 
حاسوب  (أجهزة  استثمارية  ومصاريف  وتصميم 
شابه)  وما  أثاث،   برامج،  وتسجيل،  وتصوير 
تأمين،  كهرباء،  ماء،  مكافآت،  (رواتب،  وتشغيلية 
نقل، مواد مكتبية، هاتف وانترنت وتكاليف الطباعة 
وغيرها) البد من البحث وتأمين مصادر لتغطية تلك 
التكاليف ومكافآت المساعدين في التحرير والمكتب 
المكان  ايجار  عن  ناهيك  وغيرها،  والتسويق 

وخدماته.
-  لما كانت المجالت توزع في الغالب مجاناً، وال 
تلقى جهات إصدارها دعماً مالياً، يصبح أمر مكافآت 
داعميها المجزي في الكتابة أو التحقيقات والتغطيات 

اإلعالمية أو التصميم أمراً صعباً وغير واقعي. 

من هنا يكون لها الحق المبرر أن تستعين باإلعالن 
التجاري، والمفيد في دليله ألبناء الجاليات العربية، 
لتغطية تكاليف عملها، وحتى العيش منه، فهو عمل 
مشروع مفيد، وهو ليس بغريب في موضوعه عن 

أرقى المجالت العربية والعالمية.
اليه  أشرت  ما  رغم  المحلية،  المجالت  هذه  إن    -
رفيعة  وموضوعات  مقاالت  تنشر  ظروف،  من 
في  مثيالتها  إلى  ترقى  وأسلوباً  مضموناً  المستوى 

أوسع المجالت شهرة وتوزيعاً.
-  إنني أجد أن علينا نحن الذين نتمكن من المشاركة 
في هذه المجالت أن نساهم في رفدها بموضوعات 
من أجل استمرار عطائها الثقافي. فالجاليات العربية 
كتابة  من  مثقفيها  نتاجات  في  حق  لها  المانيا  في 
وفنون تشكيلية، السيما تلك التي تعبر عن حاجاتهم 

وهم في بالد االغتراب والهجرة.
-  تساهم المجالت المحلية في بحث وتغطية قضايا 
اإلعالم  وسائل  تهملها  قد  العربية،  للجاليات  محلية 
الخوض  تستطيع  ال  أو  العربية  بلداننا  في  العربية 

فيها تفصياًل وفهماً.
-  قد ينتقد البعض قصور المجالت المحلية العربية، 
أو انتقائيتها، في تغطية نشاطات وفعاليات الجاليات 
بإمكاناتها  تتعلق  موضوعية  ألسباب  العربية، 

وأولويات اهتماماتها، أو ألسباب شخصية.

في الختام أوجه تحية للقائمين على مجالتنا العربية 
المحلية وهي تساهم بنشر الثقافة العربية وتقف من 
خالل تحقيقاتها وموضوعاتها على حاجاتنا الحياتية 
والذي  تبنيها  وعدم  دعمها  إمكانات  رغم  الثقافية، 

ربما رفضته حفاظاً على استقالليتها. 
بداًل  لدعمها، وأن نشعل شموعاً  كما أدعونا جميعاً 

من أن نلعن الظالم.

د. نزار محمود، رئيس المعهد الثقافي العربي في برلين
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ندوة  سيّدة سوريا  مع جمعية  بالتعاون  برلين  في  العربية  الثقافة  منتدى  أقام   
حواريّة حول" مفهومي  المجتمع األهلي والمجتمع المدني والحاجة إلى تفعيل 

المجتمع المدني في صيغة المجتمع  العربي اليوم.
 استضافت الندوة الباحث والمفكر السوري جاد الكريم الجباعي حيث قدم رؤيته 
الفكرية حول  الموضوع  حاوره اإلعالمي  محمد مالك، تلى الندوة مجموعة 
من الحوارات الفكريّة واألسئلة عكست اهتمام المثقفين العرب بآليات تطوير 

المجتمع العربي كما أجاب  الباحث الجباعي على أسئلة الحضور. 
أقيم النشاط في مقر المجلس  الفلسطيني المركزي في برلين    

يوم بعد يوم، والحرب تحصد أرواح آالف الجنود،   كما يحلو لقيصر...
اخوة يرشقون بعضهم بالنار، الديدان والفئران تتكاثر وتمسخ ما تبقى من حياة 

الشباب،
شباب يعاني ويموت، أحالمهم تموت، شجاعتهم تذهب سدى مع قلوٍب حانقة 

من شدة الغضب...
رجال، نساء، أطفال وحيوانات يُحشرون، عالم يحتضر.

وقبل ان تسقط القنبلة التي مزقت جسده الى أشالء، صاح ذاك الجنرال: هيا، 
الى أمام...

االسالك الشائكة قرب تالل األموات، وذاك الغريب وزوجه وطفله: كالحلم، 
كالريح، يختفون في غيابت الجب...

كالطائر، يتخطون االسالك، والموت والدمار على قدم وساق...
اتوسل اليكم: ال للحرب! 

آآلف الجثث: ال نريد منها المزيد، فقد بلغ السيل الزبى،
ال نريد تجاوز حد االسالك الى مسار الدمار، حيث ال نظفر هناك سوى بتلك 

الجرذان...

شعر ورسم : مهند محمود، مترجم عن األلمانية 



Parkplätze Wi-Fi Restaurant

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

Parkplätze

- خبراء بتنظيم حفالت الزفاف والمناسبات.
- حدد معنا موعد عرسك .. واترك لنا تنظيم ليلة العمر.

- إمكانية الدفع بالتقسيط.

صالة تتسع لغاية ٢٥٠ شخصاً



٢٥ دقيقة من الكودام

Strasse des Friedens 78, 
14552 Langerwisch/ Michendorf

Ausfahrt Saarmund

Tel.: 033  205 7 25 28 7 
        0173 9444 544
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NOTDIENSTE
Polizei, 110
Feuerwehr, 112
Kindernotdienst,
610061  /  19720
Arzt-Notruf,
310031  /  19242 
Fahrdienst
für Behinderte,  478820
Apotheken-
bereitschaft, 0800 0022833
Giftnotruf, 19240
Zahnärztlicher
Notdienst, 
89004333
Auskunft
- Inland,  11833
- Ausland, 11831
Flughäfen (Infos), 
0180 5000186
Deutsche Bahn AG,
Auskunft, 0180 5996633
BVG, 19419
Omnibus-
Bahnhof,
Funkturm / Auskunft, 
3018028
Vattenfall,
(Störung) 26712525

GASAG,
(Störung) 787272
Wasser/ Abw.,
86445959
ADAC 
0180 2222222
Funk-Taxi,
0180 555 3 555  /  261026
KFZ-Zulassungen,
- Jüterboger Str. 3,
10965 Berlin, Tel.: 6995

- Ferdinand-Schultze-Str. 55
13055 Berlin, Tel.: 902690

Zentrale
d. Autoversischerer,
Tel. 0180 25026
Sperrung
Kreditkarten,
- für alle Karten 
069 740987
0180 5021021

- American Express
069 97971000

- Euro-Card 069 79331910
- Visa-Card 0800 8118440
- Diners 069 66166123
Antirassistisches Telefon,
7857281

Gebetzeiten, Notdienste, Klein-Anzeigenمواقیت الصالة، حاالت الطوارئ، إعالنات شخصیة

BONN +31, COTTBUS -2, DRESDEN +1, POTSDAM +2, ROSTOCK +2
LEIPZIG +3, MAGDEBURG +9, KIEL +11,  HAMBURG +12, MÜNCHEN +14,

HANNOVER +15, BREMEN +17, SAARBRÜCKEN +21, STUTTGART +23,
FRANKFURT/M +24, MAINZ +25, DÜSSELDORF +28

Friedrich-Krause-Ufer 24, 13353 Berlin
Tel.: 030 / 902690  Fax: 030 / 90158462
U-Bhf: Amrumer Str., S-Bhf: Westhafen, Bus: 127, 227, 248
07.00 - 14.00 Uhr
10.00 - 18.00 Uhr
09.00 - 12.00 Uhr

Ausländerangelegenheiten
Landeseinwohneramt

Außenstelle:
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Keplerstr. 2, 10589 Berlin
U.-Bhf. Mierendorffplatz
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 اللغة األلمانیة

Tel.: 030-6157670

Bürogehilfin gesucht
تبحث عن سكرتیرة مكتب  شرط إجادة اللغة العربیة ومعرفة 

Mo. bis Fr. : 11:00 -15:00 Uhr

Tel.: 0176-4033 3466

Kinderzentrum Berlin
Für unsere Praxis suchen wir:

1-Ergotherapeuten
2- Arzthilferin
2- Sekretärin
4- Auszubildende, Voraussetzung deutsche & arabische Sprachen

لالستعالم

21
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste سفارات، مساجد، شئون األجانب، حاالت الطوارئ

AACHEN
Moscheen
Arrahman Moschee
Brabantstr. 8, 52070 Aachen
BOCHUM
Moscheen
Islamische Gemeinde e.V.
Dibergstr. 37, 44789 Bochum
Tel.: 0234-300182
BONN
Botschaften
Algerien
Rheinallee 32-34, 53173 Bonn
Tel.: 0228-94 37 60
Katar
Godesberger Allee 77 -81, 53175 Bonn
Tel.: 0228/36 78 50
Tunesien
Godesberger Allee 103, 53175 Bonn
Tel.: 0228-8 48 96 00
V.A.Emirate
Erste Fährgasse 6, 53113 Bonn
Tel.: 0228-26 70 70
Moscheen
Al Ansar Moschee
Bonnerstr. 93
53173Bonn
Al-Muhadschirin Moschee
Theaterstr. 12
53111 Bonn
Al-Muhsinin
Schwarzer Weg 41
53227 Bonn
Ar-Rahmah
Galileistraße 226
53177 Bonn 
Assonnah-Moschee
Siemensstraße 102
53121 Bonn
Vereine
Arabien Sport- und Culture Verein e.V.

Bornheimer Straße 153
53119 Bonn 
Club-Tunesien Verein e. V.
Eifelstr. 9
53119 Bonn 
Deutsch-Ägyptische Gesellschaft 
Bonn-Kairo e.V.
Am Kümpel 22
53127 Bonn
Deutsch-Palästinensischer 
Frauenverein e.V.
Postfach 180212
53032 Bonn
Hotels
Hotels für arabische Gäste
Schlehenweg 6
53177 Bonn
Glaleria Design Hotel
Kölnstr. 360-364
53117 Bonn
Ausländer
Ausländerangelegenheiten
Oxfordstraße 19, 53 111 Bonn
Telefon: (02 28) 77 63 34
Telefax: (02 28) 47 81 01
Öffnungszeiten:
Mo, Di, u. Fr. 8.00 - 12.00 Uhr
Mi: geschlossen, Do: 14 - 17.30 Uhr 
Notdienste
Ärztlicher Notfalldienst
Tel.: 0180-5044100
Kinderarzt Notfalldienst
Tel.: 0228-24 25 44 44
Augenarzt Notfalldienst
Tel.: 0180-50 44 100
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0180-59 86 700
Giftnotrufzentrale
Tel.: 0228-287-3211 
Kreditkartensperrung 
Tel.: 116 116

Familienberatung
Tel.: 0228-77 45 62/ 63
Fahrdienst für Behinderte
Tel.: 0228-77 48 04
Krankenhäuser
Johanniter Krankenhaus
Johanniterstr. 3-5, 53113 Bonn
LVR-Klinik Bonn
Kaiser-Karl-Ring 20
53111 Bonn
Gemeinschaftskrankenhaus Bonn St. Elisa-
beth St. Petrus St. Johannes GmbH
Bonner Talweg 4-6
53113 Bonn
St.-Marien-Hospital
Robert-Koch-Strasse 1
53115 Bonn
MediClin Robert Janker Klinik
Villenstraße 4-8
53129 Bonn
Universitätsklinikum Bonn
Sigmund-Freud-Str. 25
53127 Bonn
Malteser Krankenhaus Bonn
Von-Hompesch-Str. 1
53123 Bonn
Waldkrankenhaus 
Waldstr. 73
53177 Bonn
Klinik Prof. Dardenne GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 23-25
53177 Bonn
Ärzte
Dr. med. dent. Abd-Sattar El-Schallah
Theaterplatz 2
53177 Bonn 
Dr. med. Ezzeldin Tarek 
Theaterplatz 1b
53177 Bonn 
Dr. med. Abdul Fattah 
Pariser Str. 51

53117 Bonn 
Dr. med. Dent. Kathrin El Khaldi
Theaterplatz 2
53177 Bonn
Dr. Hosain El Karkani
Kinderarzt - Allergologie
Pfeilstr.1, 53919 Weilerswist
Dr. Khaled Hamam
Kinder- & Jugendmedizin / Kinderkardiologie
Marktstr. 101, 56564 Neuwied
Tel.: 02631/31713
Physiotherapie
Jalal Al Suleiman
Beueler Bahnhofplatz 26, 53225 Bonn
Tel. 0228-471317
Apotheken
Herz Apotheke
Apotheker Maher Hamam
Oppelnerstr. 130, 53119 Bonn
Tel.: 022897626845
Rhein Apotheke
Apotheker Al-Hafez
Gerhard-von-Are-Str. 4-6
53111 Bonn 
Hofgarten Apotheke
Kaiserplatz 16
53113 Bonn
Ahorn Apotheke
Reichsstr. 51
53125 Bonn
Apotheke Theaterpassage
Koblenzer Str. 60
53173 Bonn
Alte Apotheke
Koblenzerstr. 58
53173 Bonn
Einzelhandel
Agadir Shop
Bonnerstr. 3,53173 Bonn
Asif Pervaiz Asian Food Shop
Stiftsplatz 2, 53111 Bonn

Sonnenallee 95, 12045 BerlinU-BHF Rathaus Neukölln  BUS M41, 167, 104 (Erkstr.)
TEL 030 689 758 38  MOBIL 0176 285 888 84  WEB www.medyahd.de  MAIL studio@medyahd.de
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Andere Muster, Formate,  Seitenzahl, 
Stückzahl oder Papierstärke nach

                           / 1 Seite / 100g  (84,1X118,9 cm)

25 Stück= 330 € /   50 Stück= 390 €  /  100 Stück= 420 €

           / 1 Seite / 100g  (59,4X84,1 cm)

25 Stück= 230 € /   50 Stück= 260 €  /  100 Stück= 280 €

           / 1 Seite / 100g  (42X59,4 cm)

25 Stück= 160 €  /  50 Stück= 180 €  /  100 Stück= 200 €

Anfrage

Großformat

Tel.: 030- 615 76 70

Dalil Verlag
Braunschweiger Str. 82
12055 Berlin



A3 / 1 Seite / 170g  (29,7X42 cm)
   250 Stück= 120 €
1000 Stück=150 €                   
2000 Stück=200 €

A4 /  1 Seite / 170g  (21X29,7 cm)
  250 Stück= 100 €
1000 Stück= 120 €                   
2000 Stück= 150 €

A5 /  2 Seiten / 170g (14,8X21 cm)
   250 Stück=  80 €
1000 Stück= 105 €                  
2000 Stück= 130 €

A6 / 4 Seiten / 170g  (10,5X14,8 cm)
  250 Stück=  90 €
1000 Stück= 120 €                 
2000 Stück= 170 €

A6 /  2 Seiten / 170g  (10,5X14,8 cm)
   250 Stück=    70 €
1000 Stück=   95 €                   
2000 Stück= 110 €

A7 /  8 Seiten / 170g  (7,4X10,5 cm)
   250 Stück= 190 €
1000 Stück= 230 €                  
2000 Stück= 260 €
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Bagdad Shop
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Bagdad Market
Plittersdorferstr. 553173 Bonn
Basra Feinkost
Christian-Lassen-Straße 10b
53117 Bonn
Islamischer Laden M•S
Bonner Strasse 15, 53173 Bonn 
Maroc Shop
Plittersdorfer Str. 5, 53173 Bonn 
Mevlana Market
Oppelner Str. 23, 53119 Bonn 
SES GmbH
Südstr. 124, 53175 Bonn
Ümit Market
Rochusstr. 222, 53123 Bonn
Schulen
Bonn International School
Martin-Luther-King-Straße 14, 53175 Bonn
Tel.: 0228 / 30854-0
König-Fahd-Akademie Bonn
Staatlich genehmigte Grund- &
Teilhauptschule
Mallwitzstr. 2-4, 53117 Bonn 
Tel. 0228-346001
Restaurants
Cafe Club Safad
Bonnerstr. 19, 53173 Bonn
Divan
Kölnstr. 13
53111 Bonn
Hauraman
Moltkestr. 38
53173 Bonn
Phoenicia Lounge
Clemens-august-str. 34
53115 Bonn
Serhat
Bertha-von-Suttner-Pl. 11, 53111 Bonn
Tel.: 0228-5552982
Fahrschulen
Zerhouni
Röntgenstr. 19, 53177 Bonn
Tel. 0228-4468710
Friseur-Salon
Babylon
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Tel. 0228-3361641
Coiffeur Fida
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-9663552
Lorenz
Am Fronhof 4-10, 53117 Bonn
Tel. 0228-3509476
Miss Beauty
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-660867
Arab. Mix
Ansari Service
Bonner Str. 9, 53173 Bonn
Tel. 0170-3097254
BOCHUM
Drogerie
F&S
Tel.: 0178-5005067
BREMEN
Botschaften
Marokko
Wegesende 3, 28195 Bremen
Tel.: 0421-3 30 73 85
Sudan
Getreidestraße 7, 28217 Bremen
Tel.: 0421-6 18 08 90
Moscheen
Al-Mustafa Gemeinschaft e.V. 
Nordstr. 331,28217 Bremen
Islamische Gemeinde 
Bremervörder Str. 45,28219 Bremen
Tel.: 0421-395687
Apotheke
Knochenhauer Apotheke 
Knochenhauerstraße 48, 28195 Bremen
Tel.: 0176-45698576
Ausländer
Ausländerbehörden
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
Tel.: 0421-361-15275/ 361-15004
Notdienste
Ärztlicher Notdienst
Tel.: 1 92 92
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 1 22 33
Kinderärztlicher Notfalldienst
Tel.: 3 40 44 44
Fundamt Bremen
Tel.: 361-1 00 79

Giftnotruf
Tel.: 0551-19 24 0
Krankenwagen
Tel.: 30 30 - 2
Opfer Notruf 
Tel.: 01803-34 34 34 
Behindertenfahrdienste
Tel.: 0421-38 69 00
Behindertenberatung
Glücksburger Straße 10,
28219 Bremen
Tel.: 0421-390 99 361
Strom
Tel.: 0421-792 88-0
Funk-Taxi
Tel.: 0421-1 40 14
Kfz-Zulassungen
Am Dobben 47, 28203 Bremen
Tel.: 0421-77766
Abwasser
Tel.: 0421-707 010-0
Familienservice Bremen
Slevogtstraße 50-52, 28209 Bremen
Tel.: 0421-3461643
Kreditkartensperrung 
Tel.: 0421-361 4102
Verbraucherzentrale
Hafenstraße 117, 26194 Bremerhaven
Tel.: 0471-26194
DARMSTADT
Moscheen
Alrahma Moschee 
Rheinstr. 42-46, 64289 Darmstadt
Tel.: 06151-375549
Arabisch-Türkischer Freundschafts V.  
Saalbaustr. 27, 64283 Darmstadt
Tel.: 06151-291592
Moschee Issalam e.V. 
Sensfelderweg 24, 64293 Darmstadt
Tel.: 06151-897988
DORTMUND
Moscheen
Abu Bakr Moschee
Carl-Holtschneider-Str. 8a
44145 Dortmund, Tel.: 0231-836904
Al-Fath Moschee
Mallinckrodtstr. 186 A
44147 Dortmund, Tel.: 0231-88 24 611
Ausländer
Ausländerbehörde
Kaiserstraße 129-131,
44122 Dortmund 
Tel.: 0231-5184-301
Öffnungszeiten:
Mo u. Fr: 08.00 - 11.30 Uhr
Di: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 15.00 Uhr
Mi: geschlossen
Do: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 16.30 Uhr
Notdienste
Ärztlicher Notfalldienst
Tel.: 116 117
Giftnotruf
Tel.: 0228-2 87 32 11 
Kinderklinik Notdienst
Tel.: 0231-50 29 800 
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0231-51 50 50 
Telekommunikation / Elektro
Comcave Group                                          
Technology Park  
Hauaert 1, 44227 Dortmond
Tel.: 02231-725260
Intertel  Center & Money Transfer
Alte Benninghofer  str  -7, 44263  Dortmund
Tel.: 0231-425 71 72
DRESDEN
Moscheen
Islamisches Zentrum 
Uhlandstr. 34, 1069 Dresden
Tel.: 0351-41759-60
Ausländer
Ausländerangelegenheiten
Theaterstraße 13, 01067 Dresden
Tel.: 0351-4886451
Öffnungszeiten:
Di u. Do: 08:00 -12:00/ 14:00-18:00 Uhr
Fr: 08:00 -12:00 Uhr
Notdienste
Apotheken Notdienst
Tel.: 0228-63 26 15
Kinder- und Jugendnotdienst
Tel.: 0351-2754004
Opfer-Notruf
Tel.: 01803-343434
Bürgerberatung
Tel.: 0351-4882411/-2333
Elterntelefon

ARAB. VORWAHLEN
ÄGYPTEN: 0020                                          
- Alexandria 203 
- Assuan 2097 
- Benha 2013 
- Damanhour 2045 
- Damietta 2057 
- El-mahalla El-kobra 2040 
- Fayoum 2084 
- Hurghada 2065 
- Ismailia 2064 
- Kairo 202 
- Luxor 2095 
- Mansoura 2050 
- Port Said 2066 
- Rafah 2068 
- Sadat City 2049 
- Sohag 2093 
- Suez 2062 
- Tanta 2040 
- Zagazig 2055 
- 10 Ramadan 2015 
- 6 October 2011 

ALGERIEN: 00213     
- Algier 2132 
- Annaba 2138 
- Arzew 2136 
- Batna 2134 
- Bechar 2137 
- Bejaia 2135 
- Biskra 2134 
- Blida 2133 
- Constantine 2134 
- Ghardaia 2139 
- Mascara 2136 
- Medea 2133 
- Mostaganem 2136 
- Oran 2136 
- Setif 2135 
- Sidi-bel-abbes 2137 
- Skikda 2138 
- Tamanrasset 2139 
- Tizi-ouzou 2133 
- Tlemcen 2137 

BAHRAIN: 00973          
DSCHIBUTI: 00253
IRAK: 00964             
- Amara 96443
- Baghdad 9641
- Baquba 96425
- Basrah 96440
- Diwaniya 96436
- Hilla 96430
- Kerbala 96432
- Kirkuk 96450
- Kut 96423
- Mosul 96460
- Najaf 96433
- Nasiriya 96442
- Ramadi 96424
- Samawa 96437
- Tikrit 96421

JEMEN: 00967                 
- Aden 9672
- Hodeidah 9673
- Sanaa 9671
- Taiz 9674 
JORDANIEN: 00962        
- Amman 9626 
- Aqaba 9623 
- Irbid 9622 
- Jerash 9622 
- Karak 9623 
- Madaba 9628 
- Salt 9625 

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

KATAR: 00974                   
KUWAIT: 00965                  
LIBANON: 00961             
- Amioun 9616 
- Arbanieh 9614 
- Baalbek 9618 
- Baskinta 9614 
- Batroun 9616 
- Bei Eddine 9615 
- Beirut 9611 
- Beit Merry 9614 
- Bickfaya 9614 
- Broumana 9614 
- Dhour Choueir 9614 
- Jezzine 9617 
- Jounieh 9619 
- Ras Baalbek 9618 
- Saida 9617 
- Tripoli 9616 
- Tyrus 9617 
- Zahla 9618

LIBYEN: 00218         
- Adjidabia 21864 
- Agilat 218282 
- Benena 21863 
- Bengasher 21822 
- Bengasi 21861 
- Derna 21881 
- Djimail 218281 
- Garyan 21841 
- Jado 21844 
- Jefren 218421 
- Khoms 21831 
- Mesrata 21851 
- Nalot 21847 
- Sabrata 21824 
- Sebha 21871 
- Sorman 218273 
- Tripolis 21821 
- Zahra 218272 
- Zavia 21823 
- Zuara 21825 

MAROKKO: 00212      
- Agadir 2128 
- Al Hoceima 2129 
- Assa-zag 2128 
- Beni Mellal 2123 
- Berkane 2126 
- Casablanca 2122 
- Dakhla 2128 
- Errachidia 2125 
- Fes 2125

MAURETANIEN: 00222       
- Akjout 222261
- Nouadhibou 222245
- Nouakchott 2222
- Rosso 222269

OMAN: 00968
PALESTINA: 00972          
- Bethlehem 9722 
- Gaza 9727 
- Haifa 9724 
- Jaffa 9723 
- Jericho 9722 
- Jerusalem 9722 
- Nablus 9729 
- Nazareth 9726 
- Ramla 9728

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

- Damman 9663
- Dhahran 9663
- Hail 9664
- Jeddah 9662
- Jizan 9667
- Jubail 9663
- Madinah 9664
- Makkah 9662
- Najran 9667
- Qassim 9664
- Riyadh 9661
- Tabuk 9664
- Taif 9662

SOMALIA: 00252      
Chisimaio 2523
Mogadischu 2521                   
SUDAN: 00249         
- Atbara 24921 
- El Obied 24981 
- Gedarif 249441 
- Kassala 24941 
- Khartoum 24911 
- Port Sudan 24931 
- Wad Medani 24951

SYRIEN: 00 963               
- Al-qameshli 96352 
- Al-zabadani 96313 
- Aleppo 96321 
- Banyas 96343 
- Damascus 96311 
- Deir Al Zour 96351 
- Hama 96333 
- Homs 96331 
- Lattakia 96341 
- Safita 96343 
- Tartous 96343

TUNESIEN: 00216       
- Ariana 2161 
- Beja 2168 
- Ben Arous 2161 
- Bizerte 2162 
- Carthago 2161 
- Djerba 2165 
- Gabes 2165 
- Gafsa 2166 
- Hammamet 2162 
- Jendouba 2168 
- Kairouan 2167 
- Kasserine 2167 
- Kebili 2165 
- Kef 2168 
- Kelibia 2162 
- Mahdia 2163 
- Medenine 2165 
- Monastir 2163 
- Nabeul 2162 
- Sfax 2164 
- Sidi Bouzid 2166 
- Siliana 2168 
- Sousse 2163 
- Tataouine 2165 
- Tozeur 2166 
- Tunis 2161 
- Zaghouan 2162

VEREINIGTE ARABISCHE 
EMIRATE: 00971   
- Abu Dhabi 9712
- Ajman 9716
- Al Ain 9713
- Dubai 9714
- Fujairah 9719
- Jebel Ali 97184
- Ras Al Khaimah 9717
- Sharjah 9716
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Ellerstr. 56, Düsseldorf
Tel.: 0211-789054
Kaftan Saloua
Marokkanische Bekleidungen  
Kölner Landstraße 249, 40591 Düsseldorf  
Tel.: 0177-2935554
Bäckerei 
Al Afrah
Linienstr. 19, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0173-3569254
Cafés
Alhambra
Bolkerstraße 60, 40213 Düsseldorf
Tel.: 0178-4663473
 El Maghreb El Arabi Café-Bäckerei 
Ellerstr. 65a , Düsseldorf
Tel.: 0211-780024
Zahari Cafe 
Vennhauser Allee 17, 40229 Düsseldorf
Tel.: 0211-2108738
Restaurants
1001Nacht Restaurant
Birkenstr.101, 40233 Düsseldorf
Tel.:  01520-31 45 444
Attawhid
Elter St. 148, 40227 Düsseldorf
Tel.: 02217952335
Byblos Restaurant
- Markenstr. 7, 40227 Düsseldorf-Oberbilk
  Tel.: 0211-7260938
- Schadow Arkaden, 40212 Düsseldorf
  Tel.: 0211-3230509
Casablanca Catering
Grafenberger Allee 32, 40237 Düsseldorf Tel: 
0211-58670620
Imbiss & Restaurant
Bolker Str.6 Düsseldorf - Altstadt
Tel.: 0211-86291100
Libnan Restaurant
Heerstr. 68, 40227 Düsseldorf 
Tel.: 0211-76979971
Libanon Restaurant 
Berger Str. 19-21, 40213 Düsseldorf
Tel: 0211-329593
Méditerranée
Scheurenstraße 18, 40215 Düsseldorf
Tel.: 0211-15969651 
Nakhil
Ellerstr. 60, 40227 Düssedorf

Tel.: 0211-8629280
Dr. Ghassan  saleh
zahanrtz
brunnen str 42, 40223 düsseldorf
Tel.: 0211-330363
Dr. med. dent. Subhiya Hussein-Badiian 
Zahnmedizin
Graf-Adolf-Str. 59, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-352491
Dr. med. Ziad Azzouni
Ulanenstr. 2, 40468 Düsseldorf
Tel.: 0211-432626
Dr. med. Bubaker Saad Bendado
Kinder- & Jugendarzt
Hauptstr. 5-9, 41747 Viersen
Apotheken
Bahnhof-Apotheke
Ellerstr. 50, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-78 58 44
Rechtsanwälte
Dr. Shirin Entezari
Immermannstraße 40, 40210 Düsseldorf  Tel.: 
0211-5400100 
Übersetzer
DÜA Dolmetscher- und Übersetzungsbüro
Bismarckstr.60, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-1 64 92 36 
Habib Bedoui
Mintropstrasse 12, 40215 Düsseldorf
Tel.: 0211-2095544
Übersetzungsbüro Sukhni
Stresemannplatz 4, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-375183
Reisen
Nayaab Travel Reisebüro
Karlstr. 2, 40210 Düsseldorf 
Tel.: 0211-2205611
Al Kudus Reisen
Ackerstr. 33, 40233 Düsseldorf 
Tel.: 0211-93655895
Juwelier
Gold aus Dubai
Bismarckstraße 54, 40210 Düsseldorf 
Tel.: 0211-86399866
Textilien/ Mode/ Möbel
Buchhandlung Attawhid  
Ellerstr. 150, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-7952335
El Aissati Import-Export

Heinrich-Ehrhardt-Str. 61, 40200 Düsseldorf
Tel.: 0211-89-94058
Ärzte
A.Tayara Praxis  
Allgemeinmedizin,Chirotherapie
Adolf-Flecken 8, 41460 Neuss
Tel.: 02131-275079
 Dr. med. Ahmad Basireh
Henkelstr. 284, 40599 Düsseldorf
Tel.: 0211-742685
Dr. med. dent. Albert Al Khatib
Kieferorthopädie
Bachstr. 148,40217 Düsseldorf
Tel.: 0211-343545
Dr. med. Fouad Sleymann
Henkelstr. 295 , 40599 Düsseldorf
Tel.: 0211-7489595
Ghassan Saleh Zahnarzt  
Brunnenstr. 42, 40223 Düsseldorf
Tel.: 0211-330363
Dr. med. Ghassan Omran
Chirurgie
Königsallee 20, 40212 Düsseldorf
Tel.: 0211-131500 
Hischam Khawaja - Zahnarzt
Gerresheimer Landstr. 94
Tel.: 0211 9771 1651
Dr. Houaida Taraji
Gynäkologie und Geburtshilfe
Lindenplatz 4, 41564 Kaarst
Tel: 02131-602888 
Kiddyzähne, Mariam Asfour (B.D.S.-MSc) 
Zahnärztin
Bechemer Str. 1 (Marktplatz), 40878 Ratingen
Tel: 02102-1067720
Dr. med. Mahmoud Abou Khadijeh 
Anästhesiologie
Grafenberger Allee 99, 40237 Düsseldorf
Tel: 0211-6986441
Dr. med. N. Al-Mosawi 
Karlstr. 16, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-362298
RAMADAN
Dentallabor
Krahestraße 50, 40233 Düsseldorf
Tel.0211-7338015
Dr. med. Said Hilton
Allgemeinmedizin
Grünstr. 6, 40212 Düsseldorf

Tel.: 0200-1110550     
Kfz-Zulassungsstelle
Hauboldstraße 7, 01239 Dresden
Tel.: 0351-4888008
DÜSSELDORF
Botschaften
Jordanien
Neuer Zollhof 1, 40221 Düsseldorf
Tel.: 0211-1 38 06 02
Marokko
Cecilienallee 14, 40474 Düsseldorf
Tel.: 0211-45 10 41
Moscheen
Ar-Rahman Moschee
Ronsdorfer Str. 145, 40233 Düsseldorf
Tel.: 0211-7336836
DIMS Deutsch Islamische Moschee Stiftung
Bachstraße 148, 40217 Düsseldorf
Tel.: 0211-330510
Islamisches Zentrum
Worringerstr. 63, 40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-161185
Omar ibn Al-Khattab
Adersstr. 91, 40215 Düsseldorf
Tel.: 0211-3840534
Ausländer
Ausländerbehörde
Willi-Becker-Allee 7, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-89-2 21 97/ 89-2 10 24
Sprechzeiten:
Mo u. Di: 7.30 - 16.00 Uhr
Mi u. Fr: 7.30 - 13.00 Uhr
Do: 7.30 - 18.00 Uhr
Notdienste
Arztnotruf-Zentrale
Tel.: 0211-1 92 92 
Notarzt
Tel.: 0211-89-94947
Opferhilfe
Tel.: 0211-8 70 - 68 30
Beratungsstelle für Behinderte
Tel.: 0211-89-9 26 81
Flughafen Düsseldorf 
Tel.: 0211-4 21 - 0 
Kinderhilfezentrum
Tel.: 89-28100
Kreditkartensperrung 
Tel.: 116 116
Kfz-Zulassungsbehörde
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Erkrather Str. 143, 40233 Düsseldorf
Tel.: 211-8280962
Fahrschule Schwartz
Kölner Str. 147, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-7792055
Imad Qaddoura An- & Verkauf
Dreherstraße 192, 40625 Düsseldorf
Tel.: 0211-7338502
Kfz-Techniker-Meisterin
Rudaina Amawi
Erkratherstr. 328, 40231 Düsseldorf
Tel.: 0211/921120
Leen-Autohandel
Erkrather Str. 143, 40231 Düsseldorf
Tel.: 0177-6770808
Levantine Shipping & Forwarding GmbH
Amsterdamer Str. 14, 40474 Düsseldorf 
Tel: 0211-1715197
Sachverständigen-Büro Hulich
Hüttenstr. 150, 40227 Düsseldorf
Tel.: 02116685448
Bestattungen
Islamisches Bestattungsinstitut in NRW
Ellerstr. 97, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-46894014
Al-Firdaous
Langenfelderstr. 39, 40591 Düsseldorf
Tel.: 0176-20771658
ESSEN
Moscheen
Salah Eddin
Schonnebeckhöfe Str. 136, 45309 Essen
Tel.: 0201-30 75 12
Abou Bakr
Altenessener Str. 521, 45329 Essen
Juweliere
Juwelier Mekka
Altenessener Str. 251, 45326 Essen
Tel.: 0201-3680985
Serhan
Weberstr. 5, 45127 Essen
Tel.: 0201-8733077
Kosmetik
Haarstudio Sara
Palmbuschweg 4, 45326 Essen
Tel.: 0201-83017773
Reisebüros
V.I.P. Travel
Altenessener Str. 251, 45326 Essen
Tel.: 0201-3163939
Restaurants
Fatamorgana
Girardethaus 2 - 38, 45131  Essen
Tel.: 0201-88777206
Omeirat Grill
Haniel Str. 41, 45327 Essen
Tel.: 0172-5775967
Konditorei
Patisserie Tripoli
1 weber str 15, 45127 essen
Konditorei Sadin
Altenessener Str. 228, 45326 Essen
Friellendorfer Str. 34, 45139 Essen
Tel.: 0201-3641045
Lebensmittel
Adnan  Fleischerei
Palmbuschweg 116, 45326 Essen
Tel.: 0173-4068470
Al- Faihaa
Haniel Str. 41, 45327 Essen
Tel.: 02014798950/51
Chtoura GmbH 
Alte  Bottroper Str. 89, 45356 Essen
Tel.: 0201-3680061
Getränkehandel khoder
Burggrafen str 81, 45139 essen
Tel.: 0201-2766399
Youssef  Slim Obst Gemüse Handel
Palmbuschweg 116, 45326 Essen
Tel.: 020120600045
Zaidan lebensmittelgrosshandel
Palmbuschweg-116, 45326  Essen
Tel.: 0201-368 09 72
Möbel / Deko
Damas Gate
Palmbuschweg 116, 45326 Essen
Tel.: 0176-62579230
Teppichland Essen
Bocholder Str. 243, 45356 Essen
Tel.: 0201-6140036
FRANKFURT A. MAIN
Botschaften
Ägypten
Eysseneckstraße 34, 60322 Frankfurt a.M. 
Tel.: 069-9 55 13 40
Eritrea
Lyoner Straße 34, 60528 Frankfurt a.M. 

Tel.: 0211-7885639
Noah‘s Deli
Libanesisches Restaurant
Oststr.63, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-36 77 033
Florenzo Pizzeria
Karlstr 2, 40210 Düsslödorf
Tel.: 0211-16979666
Salam Hallo
Konrad Adenauerplatz 11,40210 Düssedorf
Te.: 0211-1609677
Sahara resturant
Friedrich str .8, 40217 .düsseldorf
Sanin
Kölnerstr. 61, 40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-1710505
Zedern-Restaurant
Erkrather Str. 87, 40233 Düsseldorf 
Tel.: 0211-7333084
Lebensmittel
Anual-Lebensmittel
Lessingstr. 35, 40227 Düsseldorf
Tel: 0211-774341
Arabischer Markt
Markenstraße 9, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-310821
Dounia Al Maghreb 
MintropStraße 17 , 40215 Düsseldorf
Tel: 0211-17092946
Ela Handelsgesellschaft
Markenstr. 2, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-725619
Lager Beirut
Krupp Str. 8, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-24459275
MARKETIM Warenhandels GmbH
Am Turnisch 3, 40231 Düsseldorf 
Tel: 0211-224300
Marokko-Shop
Scheurenstr.25. 40215 Düsseldorf
Tel.0211-977 171 25
Nador
Linienstr. 7, 40227 Düsseldorf
Tel: 0211-1653781 
Neptun Fisch GmbH
Stresemannplatz. 5, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-8308881
Turan Feinkost
Stockkampstr. 56, 40477 Düsseldorf
Tel.: 0211-5144431
Zedern Markt
Erkrather Str. 87, 40233 Düsseldorf
Tel.: 0211-7333084
Telekommunikation/ Elektro
E-PRODUCTS.DE
Service - Beratung- Reparatur 
Klosterstr. 68a,  40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-170 87 70
Internetkaffe Marrakesch
Schillerstr.46, 41464 Neuss
Tel.: 0176-23 76 79 06
Mobile communication
Dülmmener weg 33 düsseldorf 40472
Mediafone Telekommunikation
Kölnerstr. 226, 40227 Düsseldorf 
Tel.: 0049211-7794402
PCE Call Shop
Krupp-str 6, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-38737140
Frisier-Salons
Azize Friseur Haarmoden 
Dreherstr. 169 C, 40625 Düsseldorf  
Tel.: 0211-234262
Coiffeur Le Soleil
Karlstrasse 2, 40210 Düsseldorf   
Tel.: 0211-1793189
Friseursalon de Paris
Ellerstraße 62, 40227 Düsseldorf  
Tel.: 0211-2710726
Metta Friseur
Hafenstr. 58-60, 41460 Neuss
Tel.: 02131-547250
Mina‘s Hairstyling
Kapitelstr.18,  41460 Neuss
Tel.: 02131-2 44 88
Sellam Friseursalon
Duisburger Str. 64, 40479 Düsseldorf  
Tel.: 0211-4976669
Autos / Kfz-Techniker
Autoglas A1 An- & verkauf
Kölner Landstr. 34, 40591 Düsseldorf
Tel: 0211-3119683
Autopflege
Auto Kosmetik Service
Behrenstr.54, 40233 Düsseldorf
Tel.: 0174-1737961
Aydinli

Tel.: 069-234602
Layalina Restaurant
Taubenstr. 17, 60313 Frankfurt a.M
Tel.: 069-92884696
Juwelier
Juwelier Dubai
Weserstr. 16, 60329 Frankfurt a.M.
Tel./ Fax: 069-25627533
Textilien
Textil und Schuhrecycling
Kinzingheimer Weg 119, 634596 Hanau
Tel.: 0171-7982529
Reisen / Fluggesellschaften
Eisa- Reisen 
Reisevermittlung in alle Welt
Münchener Str. 12, 63450 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-232025
Frankfurt Messe Appartements 
Tourist.- & Dienstleistungen
Müller Str. 12, 60486 Frankfurt a.M
Tel.: 069-7073248
GULF Air 
Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-71911215
Immobilien
El- Seedy Handelsagentur
Weinberg Str. 13, 64546 Mörfeldn. Walldorf
Tel.: 06105-450740
Autos
Autos An und Verkauf
Rodgaustr. 29, 63457 Hanau Grossauheim
Tel.: 06181-9065912
Kfz Handel Abdullah Jaradeh
- Lager: Ernst- Wiss Str. 2, 65933 Frankfurt 
   a.M, Tel.: 069-388049
- Quer Str. 7, 63065 Offenbach a.M 
  Tel.: 069-388049
MHD Yafoufi
Industriestr. 10, 36505 Langenselbold
Tel.: 006184-9065912
Pyramids GmbH
Auto- Hobby- Miet- Werkstatt Karosserie
Wald Str. 264, 63071 Offenbach a.M
Tel.: 069-873539 
Terkawy GmbH 
- Moehne Str. 16, 63452 Hanau
  Tel.: 06181-520258
- Rodgau Str. 29, 63452 Hanau
  Tel.: 06181-520258
Terkawi- Safar Gbr 
Kanal Str. 6, 73630 Remshalde- Grunbach 
Tel.: 07151-9948593
Yafa Automobil
Industreistr. 1, 36543 Neuberg 
Tel: 06183-902547
Im- & Export
Cargo Terminal Internationale Spedition 
GmbH
Mainzer Land Str. 167, 60327 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-730011
Prince Import & Export
Schöne Aussicht Str. 5, 63065 Offenbach
Tel.: 069-17516628
Pyramids GmbH Pyramids 
Im- & Export Ltd.
Wald Str. 264, 63071 Offenbach a.M
Tel.: 069-873539
Spedition Internationale Forwading
Frankenallee 125-127, 60326 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-750339-0
FREIBURG
Moscheen
Islamisches Zentrum
Hugstetter Str. 36, 79106 Freiburg i.B. 
Tel.: 0761-272805
HAMBURG
Botschaften
Ägypten
Harvestehuder Weg 47, 20149 Hamburg
Tel.: 040-4 13 32 60
Jordanien
Rothenbaumchaussee 95, 20148 Hamburg
Tel.: 040-30 97 27 12
Syrien
Brooktor 11, 20457 Hamburg
Tel.: 040-32 18 61
Tunesien
Overbeckstraße 19, 22085 Hamburg
Tel.: 040-2 20 17 56/57
Moscheen
Islamische Gemeinde
Böckmannstr. 40, 20099 Hamburg
Tel.:040-241607
Al Quds Moschee
Steindamm 103, 20099 Hamburg
Tel.: 040-32034391
Al Nour Moschee

Tel.: 069-43 64 96
Jemen
Oederweg 11, Hochparterre
60318 Frankfurt am Main
Libanon
 Mainzer Landstraße 268, 
60326  Frankfurt a.M., Tel.: 069-73922 44
Marokko
Mittelweg 49, 60318 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-9 55 01 23
Oman
Feuerbachstraße 26-32
60325 Frankfurt a.M., Tel.: 069-1 70 07 90
Moscheen
Abubakr-Moschee
Praunheimer Landstr.19-21
60488 Frankfurt a.M., Tel.: 069-7891211
Bilal-Moschee
Lärchenstr. 78, 65933  Frankfurt a.M. 
Tel./Fax: 069-38030449
Islamisches Zentrum Frankfurt e.V. 
Eichenstr. 41, 65933 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-387871 
Islam. Informations- & Serviceleistungen
Hohenstaufenstr. 8 , 60327 Frankfurt a.M. 
Tel.: 069-74 38 68 25
Taqwa-Moschee
Heilbronner Str. 20-22,
60327 Frankfurt a.M., Tel.: 069-230271
Tarik ben Ziyad  
Mönchhofstr. 24a, 60326 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-97390353 
Ausländer
Ausländerangelegenheiten
Mainzer Landstraße 323-329
60326 Frankfurt am Main
Tel.: 069-212 42623 
Öffnungszeiten:
Mo, Mi u. Fr: 07:30 - 12:30 Uhr
Di: geschlossen, Do: 13:00 - 18:00 Uhr
Notdienste
Auskunft Inland
Tel.: 069-212-38635
Auskunft Ausland
Tel.: 069-299980
Giftnotruf  Tel.: 06131-19240
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 069-6607271 
Kinderärztlicher Notdienst
Tel.: 069-63017170
Opfernotruf
Tel.: 01803-343434
Apothekennotdienst 
Tel.: 069-43 92 05
Kreditkartensperrung 
Tel.: 116 116
Kfz-Zulassung
Am Römerhof 19, 60486 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-212 42334  
Fahrdienst für Behinderte
Tel.: 069-71919191 
Flughafen Infos
Tel.: 069-6900
Strom (Energiereferat)
Tel.: 069-212 39193 
Gas 
Tel.: 069-21388110
Wasser/Abwasser
Tel.: 069-212 34666
Funk-Taxi
Tel.: 069-230033  
Mietrechtberatung
Adickesallee 67-69, 60322 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-212 40046 
Vogelgrippe
Tel.: 0611-8154445 
Verbraucherzentrale
Tel.: 01805-972010
Ärzte
Dr. Khalil, Notfallmedizin  
Am hohen Stein 2, 63808 Haibach 
Aschaffenburg, Tel.:0171-7982529
Dr. med. Bustami, Allgemeinarzt
Brüder- Grimm- Str. 23, 63533 Mainhausen- 
Mainflingen, Tel.: 06182-23544
Apotheken 
Lotus Apotheke
Kaiser Str. 72, 60329 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-236312 
Rechtsanwälte
Kanziel Gründau Rechtsanwälte 
Peter Müller & Walled El- Nashar
Siedler Str. 2, 63584 Mittelgründau
Tel.: 06058-8464
Restaurants
Imbiss Melila
Karlsruher Str. 3, 60329 Frankfurt a.M
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Kleiner Pulverteich 17, 20099 Hamburg
Tel.: 040-280 53 914
Ausländer
Ausländerbehörde
Amsinckstrasse 28+34, 20097 Hamburg
Tel.: 040-4 28 39 - 0
Ausländerangelegenheiten
Harburger Rathauspassage 2
21073 Hamburg, Tel.: 040-428 28 - 0
Notdienste
Ärztlicher Notdienst
Tel.: 22 80 22 
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0180-05-05 05 18
Fahrdienst für Behinderte
Tel.: 040-4 28 28 - 0
Apothekenbereitschaft
Tel.: 721 21 14
Strom
Tel.: 0180-1 439000
Funk-Taxi
Tel.: 040-774353 
Kreditkartensperrung
Tel.: 116 116
Stadtentwässerung
Tel.: 040-349890
Familienberatung
Tel.: 28 01 40 70
Ärzte
Dr. med. Abdul Wahid Ghorwall 
Brödermannsweg 82, 22453 Hamburg
Tel.: 040-5533100
Dr. med. Mahaleh Abolghassem 
Neuenfelder Str. 96, 21109 Hamburg
Tel.: 040-7541000
Dr. med. dent. Abo-Saleh Aysar
Hegeneck 3, 22149 Hamburg
Tel.:040-6724257
Dr. med. dent. Ali Amani 
Hoheluftchaussee 66, 20253 Hamburg
Tel.: 040-481527
Dr. med. Elias Salim 
Tonndorfer Hauptstr. 69, 22045 Hamburg
Tel.: 040-30031202
Dr. med. Kamil Farhat
Chirurgie
Hamburger Str. 125, 22083 Hamburg
Tel.: 040-2991911  
Dr. med. Kamran Maher 
Innere Medizin
Rothenbaumchaussee 239, 20149 Hamburg
Tel.: 040-454545
Dr. med. Khalid Al-Khalidy
Praktischer Arzt
Arp-Schnitger-Stieg 11, 21129 Hamburg
Tel.: 040-7459506
Dr. med. dent. Malek Gabsha
Zahnmedizin
Wandsbeker Chaussee 114, 22089 Hamburg, 
Tel.: 040-205013 
Dr. med. Said Maroof Ramia
Allgemeinmedizin
Adenauerallee 9 , 20097 Hamburg
Tel.: 040-248090  
Dr. med. dent. Nicolas Abou Tara 
Harburger Ring 10, 21073 Hamburg
Tel.: 040-777474
Dr. med. Rahim Sadighi
Spitalerstr. 1, 20095 Hamburg
Tel.:040-337103
Dr. med. Yasmin Sabri
Bei der Johanniskirche 20, 22767 Hamburg
Tel.: 040-43095850
Dr. med. Yunus Raha
Washingtonallee 42, 22111 Hamburg
Tel.: 040-6551662
Apotheken
Hauptbahnhof Apotheke Wandelhalle 
Glockengießerwall 8-10, 20099 Hamburg
Tel.: 040-32527383
Reisen
Ajamko Reisebüro 
Kreuzweg 20, 20099 Hamburg
Tel.: 040-249844
AT muslimereisen.de GmbH
Ernst-Merck-Str. 12-14, 20099 Hamburg    
Tel.: 040-31708778
Backwaren
Nura GmbH Arabische Backwaren
Beerenweg 1B, 22761 Hamburg 
Tel.: 040-89709607  
Cafés
Al Madyafa
Böckmannstraße 7, 20099 Hamburg
Tel.: 040-35963320 
DarkCon (Shisha)

Fuhlsbüttler Str. 216b, 22307 Hamburg
Tel.: 040-28782622
Karatren Altona (Cafe-Lounge)
Bahrenfelder Str. 98, 22756 Hamburg
Karatren City (Cafe-Restaurant-Lounge) 
Lange Reihe 2, 20099 Hamburg
Tel.: 040-27861989
Restaurants
1001 Nacht
Sternstraße 2-4, 20357 Hamburg
Tel.: 040-43910944 
Al Arabi
Barnerstr. 42, 22765 Hamburg
Tel.: 040-392821
Aladdin Restaurant 
Bahrenfelder Str. 211, 22765 Hamburg
Tel.: 040-39907989
Amarain
Oldesloer Straße 33, 22457 Hamburg
Tel: 040-51318835
Azeitona
Beckstr. 17, 20357 Hamburg
Tel.: 040-68981481
Boussi Falafel
Ballindamm 40, 20095 Hamburg
Tel.: 0174-8156942
Dr. Salim Restaurant 
Lübecker Str. 119, 22087 Hamburg
Tel.: 040-25497023
Falafel Factory
Schanzenstr. 101, 20357 Hamburg
Tel.: 040-87976818
Hamburger Gastro GmbH
Steindamm 70, 20099 Hamburg
Tel.: 040-280550972 
Karatren City (Cafe-Restaurant-Lounge) 
Lange Reihe 2, 20099 Hamburg
Tel.: 040-27861989
Lajali Restaurant 
Barmbeker Markt 41, 22081 Hamburg
Tel.: 040-60098735
Le Marrakech
Kellerbleek 10, 22453 Hamburg
Tel.: 040-57145301
ÖZ Urfa Restaurant 
- Steindamm 43, 20099 Hamburg
  Tel.: 040-28055700
- Moorstr. 2, 21073 Hamburg Harburg
  Tel.: 040-64883613
RIADs
Johannes-Brahms-Platz 7, 20355 Hamburg
Tel.: 040-35716923
Salam City
Steinstr. 27, 20095 Hamburg
Tel.: 040-336539  
Saliba Alsterarkaden
Neuer Wall 13, 20354 Hamburg
Tel.: 040-345021
Saliba Restaurant 
Leverkusenstr. 54, 22761 Hamburg
Tel.: 040-858071  
Shisha Loung
Wandsbeker Chaussee 31, 22089 Hamburg
Tel.: 040-38622100 
Zeder Restaurant
Wendenstr. 448, 20537 Hamburg
Tel.: 040-27867125
Lebensmittel
Asia Mix (Import-Export)
Hammer Deich 70, 20537 Hamburg
Tel.: 040-542704
Belad Elsham
Hammer Deich 70, 70537 Hamburg
Tel.: 040-21985794
Iman Warenhandel GmbH 
Fenglerstr. 11, 22041 Hamburg  
Tel.: 040-6570368
Le Marché du Levant
Clemens-Schultz-Str. 48,20359 Hamburg 
Tel.: 040-31790559
Sultan Markt GmbH 
Steindamm 39, 20099 Hamburg 
Tel: 040-2802802  
Orient Gate e.k 
- Nagelsweg 19, 20097 Hamburg  
  Tel.: 040-25328444
- Gustav-Kunst- Str. 2-16, 20539 Hamburg    
  Tel.: 040-78073558      
Autos
Abdo Autohandel
Hammer Deich 5 , 20537 Hamburg
Tel.: 0171-3141660
Aziz Autohandel
Borstelmannsweg 112, 20537 Hamburg
Tel.: 040-23687345
Ballout Autohandel

Amsinckstraße 43, 20097 Hamburg
Tel: 040-23532988
MAS GmbH
Hammer Deich 12-18, 20537 Hamburg
Tel.: 040-2500022
Mirex Automobile
Spalding Str. 75, 20097 Hamburg
Te.: 040-230382 
Juwelier
Disli Adil Juwelier
- Billstedter Platz 28 22111 Hamburg
  Tel.: 040-73673139
- Öjendorfer Damm 57 22043 Hamburg
  Tel.: 040-6546119
E. Awad Goldschmiedemeisterin 
Alsterchaussee 3, 20149 Hamburg
Tel.: 040-443600
Suzan Juwelier
Steindamm 37, 20099 Hamburg
Tel.: 040-243283
Textilien/ Mode/ Möbel
Ajamko Import & Export
Kreuzweg 20, 20099 Hamburg
Tel.: 040-249844
Arabtainment (CD‘s / DVD‘s)
Aspelohe 27 A, 22848 Hamburg
Tel.: 040-30854090
Boutique Hayul Musallin
Kleiner Pulverteich 9, 20099 Hamburg
Tel.: 040-41924360
Hidjab Style
Kleiner Pulverteich 9, 20099 Hamburg
Tel.: 040 - 41 924 360 
Orient-Mode
Lübecker Straße 129, 22087 Hamburg
Tel.: 040-25497620 
Shisha-Basar
Heimfelder Strasse 29a, 21075 Hamburg
Tel.: 040-79005741
Medien
Taxxim Print Druckerei 
Bökmann Str. 14, 20099 Hamburg
Tel.: 040-25328044
Logistik
Cotrans GmbH
Adenauerallee 1, 20097 Hamburg
Tel.: 040-28008433
Mangel Trading & Shipping Co.
Billstr. 33, 20539 Hamburg
Tel.: 040-81978530
HANNOVER
Botschaften
Jordanien
Andreaestraße 1, 30159 Hannover
Tel.: 0511-32 38 34
Moscheen
Islamisches Zentrum
Kornstr. 25, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7 01 11 13
Moschee Sunnah
Asternstr. 10, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7635670
Ausländer
Ausländerbehörde
Leinstr. 14, 30159 Hannover
Öffnungszeiten: Mo u. Di:  8:30 - 13:00 Uhr
Do: 8:30 - 13:00/ 14:30 - 18:00 Uhr 
Fr: 8:30 - 12:00 Uhr
Notdienste
Arztnotruf 
Tel.: 0511-1 92 42 / 31 40 44
Notfalldienst Augenarzt
Tel.: 0511-314044 
Notfalldienst Frauenarzt
Tel.: 0511-314044 
Notfalldienst HNO-Arzt
Tel.: 0511 / 314044 
Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.: 0511-31 10 31 
Rettungsleitstelle
Tel.: 0511-19222 
Giftnotruf  
Tel.: 0551-19240 
Apotheken-Notdienst
Tel.: 0 11 89 
Zentralruf der Autoversicherer
Tel.: 0180-25026
Abwasser (Störung)
Tel.: 0511-168-4 73 77 
ADAC Pannenhilfe
Tel.: 0180- 2 222 222 
Strom Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-31 11
Gasversorgung Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-41 11  
Reisen

INCE Reisen
Münzstr. 7, 30159 Hannover
Tel.: 051117333
Restaurants
Beit El Pascha
Goethestr. 23, 30169 Hannover
Tel.: 0511-1694706
Falafel Habibi
Nikolaistr. 3, 30159 Hannover
Tel.: 0511-1696155
Restaurant Granatapfel
Oelzenstr. 12, 30169 Hannover
Tel.: 0511-2285556
Juwelier
Juwelier Sarah
Goethestr. 15, 30169 Hannover
Tel.: 0511-2133338
MIMI Silber & Modeschmuck
Goethestr. 35, 30169 Hannover
Tel.: 0511-1325366
Festlichkeiten
Orientalische Party Service
Davenstedter Str. 125-127, 30455 Hannover 
Tel.: 0511-2133338
IDSTEIN
Botschaften
Sudan
Lanaer Straße 1, 65510 Idstein
Tel.: 06126-94 15 11
KAARST
Ärzte
Houaida Taraji
FA für Frauenheilkunde
Lindenplatz 4, 41564 Kaarst
Tel: 02131-602888
KARLSRUHE
Moscheen
An-Nur Moschee
Neisser Str. 10, 76139 Karlsruhe
Tel.: 0721-678685
KASSEL
Botschaften
Marokko
Hainbuchstraße 27, 34128 Kassel
Tel.: 0561-62 103
KIEL
Moscheen
Arabischer Kulturverein 
Diedrichstr. 2, 24143 Kiel
Tel.: 0431-7399171
KEMPEN
Autos
Rabati
Kfz -meisterbetrieb
Kleinbahn str 53, 47906 -kempen
KÖLN
Moscheen
Abu Bakr Moschee
Höninger Weg 5, 50969 Köln
Tel.: 0221-218676
Hamza Moschee
Taunausstr. 14, 51105 Köln
Ausländer
Ausländerbehörde
Blaubach 13, 50676 Köln
Tel.: 0221-221-25601
Öffnungszeiten:
Mo - Do: 7.30- 12.00, Fr: 7.30 - 11.00 Uhr 
Notdienste
Kinderärztlicher Notdienst
Tel.: 01805-044 100
Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.: 01805-986 700
Familienberatungsstelle
Tel.: 0221-577770
Behindertenfahrdienst
Tel.: 0221-9891681
Behindertenzentrum
Tel.: 0221-7775 318
Hochwasserschutzzentrale
Tel.: 0221-221-24242
Abwasser (Störung)
Tel.: 0221-221-26868
Kfz-Zulassung
Herkulesstraße 42, 50823 Köln 
Tel.: 022-221-26692 / 26635
Strom
Tel.: 06 31-36 40-110
Dr.med-omar kezze
Zülplcher platz 2, 50674 köln
Ärzte
Frauenarzt dr samar hababa 
50674 Köln
Tel. 0221-2405533
Friseur-Salons
Lorenz
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Hohe Pforte 4-6, 50676 Köln
Tel.: 0221-22907737
KREFELD
dolmetscher
Al nahhas
Uerdinger ,str 67, 47799 Krefeld
Tel.: 02151-20786
Vereine
Islamische Vereinigung e.V.
Am Verschubbahnhof 81, 47809 Krefeld
Tel.: 02151-313774
Lebensmittel
Arze Markt
Lewerentzstr. 15, 47798 Krefeld
Tel.: 02151-9371492
Dolmetscher 
Mohamad Zarouali                                                                                                  
Markt  Str.107, 47798 Krefeld
Tel.:01797271076
Fest-& Veranstaltungssaal
Majestät
Lenenweg 14,  47918 Krefeld                             
Tel:021 5161 88 55
LUDWIGSBURG
Juwelier
Juwelier Dubai
Reithausplatz 5, 71634 Ludwigsburg
Te.: 0714-16434772, Telefax: 19743663
LUDWIGSHAFEN
Moscheen
Arabischer Kulturverein
Bismarckstr. 120 A
67059 Ludwigshafen am Rhein
MAINZ
Moscheen
Islam. Kulturverein e.V.
Bilhildisstr. 2, 55116 Mainz
Tel.: 06131-221612
Marokkan. Arbeitsv.
Zwerchallee 1, 55120 Mainz
Islamische e.V.
Kaiser-Wilhelm-Ring 37
55118 Mainz, Tel.: 06131-1431684
Ali Moschee
Anton-Hehnstr., 55246 Mainz-Kostheim
Tel.: 06131-260281
MANNHEIM
Moscheen
Al-Faruq Omar Center
Lortzingstr.17, 68159 Mannheim
Tel.: 0621-33391441
MÖNCHENGLADBACH
Moscheen
Masjid Arrahman
Mittelstr. 40, 40236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-186770
Apotheken
Bruckner-Apotheke
Brucknerallee 7, 41236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-43800
Stern-Apotheke
Rathenaustr. 6-8, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-922910
St. George Apotheke
Friedenstr. 38, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-823-999
Ärzte
Dr.  A-ABU-ZAIAD
FA für Urologeie
41747 viersen  / Mönchengladbach
Tel.: 02162-350101 
Dr. A. Shahin 
Neurologie & Psychiatrie
Hackestr. 35-37, 41066 Mönchengladbach
Tel: 02161-971265
Dr. med. Ahmad Al-Mrayati
Artz für psychiatrie/payychotherpie
Lindenstr. 260, 41236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-896640
Dr. Esber
FA für Oralchirurgie Implantologie
Hauptstraße 69, 41236 Mönchengladbach
Tel. : 02166 463 66
Dr.med.H.Younossi
Haut Arzt
Schürenweg-61, 41063 Mönchengladbach
Tel.: 02161-4063749
Dr. Ghanat Jamor
FA für allgemeinmedizin
Konstantin Str. 161, 41238 Mönchengladbach
Tel.: 02166-87479
Dr. Ismail Altinay
FA für Innere Medizin
Bismarkstr.60-62, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-26271
Lebensmittell

Firma Musol
Mülgaustr. 206, 41199 Mönchengladbach
Tel.: 02166-1471197
Fischladen  la Mer
Dohlener Str.  9, 41239 Mönchengladbach 
Tel.: 02166-295560
Bäckerei
Yesilli
Fridrich-Ebert-Str. 43, 41236 Mönchenglad-
bach
Tel.: 02166-9735192
Handy
Call shop  Irak
Friedrich-Elbert  -str 19
41236 Mönchengladbach
@ Kdeniy
Brucknerallee, 41236 Mönchengladbach  
Tel.; 02166612628
Maghreb United
Fridrich-Ebert-Str. 45, 41236 Mönchenglad-
bach  Tel.; 02166131710
MÜNCHEN
Botschaften
Jordanien
Barerstraße 37, 80799 München
Tel.: 089-28 29 53
Marokko
Ganghoferstraße 29, 80339 München
Tel.: 089-92 82 13 60
Tunesien
Herzog-Heinrich-Str. 1, 80336 München
Tel.: 089-55 46 35, 5 50 25 17
V.A.Emirate
Lohengrinstraße 21, 81925 München
Tel.: 089-41 97 70
Moscheen
Al Mohsinin
Schleißheimer Str. 426 /Haus 10
80809 München, Tel.: 089-3539 6882
Islamisches Zentrum
Wallnerstrasse 1-5, 80939 München
Tel.: 089-32 50 61 
Islamische Union
Landwehrstr.44, 81336 München
Tel.: 089-53 11 95     
Ausländer
Ausländerbehörde
Ruppertstr. 19, 80466 München
Tel.: 089-233-96010
Öffnungszeiten:
Mo: 8:00 -12:00 Uhr
Di: 8:00 -12:00/ 14:00-18:30 Uhr
Do: 8:00 -12:00 Uhr, Fr: 7:00 -12:00 Uhr
Notdienste
Apotheken Notdienst
Tel.: 089-5160-2611
Kindernotarzt   112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel.: 01805-19 12 12 
Krankenbeförderung 
Tel.: 089-19 222 
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 089-7 23 30 - 93  
Giftnotruf 
Tel.: 089-19 240
Familiennotruf
Tel.: 089-238 85 66
Gas  Tel.: 089-15 30-16 oder -17 
Strom Tel.: 089-3 81 01 01 
Wasser Tel.: 089-18 20 52 
Fernwärme Tel.: 089-23 03 03 
Wasserrohrbruch
Tel.: 089-18 20 52
Ärzte
Dr. Ayman Mahdi-Joest
HNO- Praxis am Partnerplatz
Albert-Roßhaupter Str. 69a,81369 München
Tel.: 089-76 92 265
Restaurants
Oasis Imbiss
Landwehr Str. 9, 80336 München
Tel.: 089-51 61 69 89
MÜNSTER
Ärzte
Dr. Walid Ayad / Kiefer-Gesichtschirugie
Windthorstr. 56, 48143 Münster
Tel.: 0251-4841812
Dr. Abdul Hadi Al Nahlaoui / Neurochirogie
Friedrich-Ebert-Str. 157-159, 48153 Münster
Tel.: 0251-7477940
Reisebüro
Orient Reisebüro
Ludgeriplatz.2, 48151 Münster
Tel.: 0251-1321006
Safari Reise
Steinfurterstr. 15, 48149 Münster
Tel.: 0251-2101113

Fiseur Munir
Bremer Platz 3, 48155 Münster
Tel.: 0251-7486314
Internet
Handy Shop
Hammerstr. 114, 48153 Münster
Tel.: 0251-3237678
Hans Tel
Wolbecker Str.20, 48155 Münster
Tel.: 0251-9158914
Pc Total
Hammerstr. 105, 48153 Münster
Tel.: 0251-2761060
Wonderland
Wolbeckerstr. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-6189051
Sobeih / Änderungsschneiderei
Wesselstr. 20, 48151 Münster
Tel.: 0251-527072
Lebensmittel
Makka Market
Kloster Str.61, 48143Münster
Tel.: 0251-4840474
Fleischerei Ayad
Wolbecker Str. 22, 48155 Münster
Tel.: 0251-6743271
Restaurant
Aladdin  
Wolbecker Str. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-9795600
Fatamorgana
Von-Kiuck-Str. 11, 48151 Münster
Tel.: 0251-5348198
Les Cedres
Warendorfer Str. 161, 48145 Münster
Tel.: 0251-9226629
Palmyra Grill
An der Altenkirche 2, 48165 Münster
Tel.: 02501-9280142
Dolmetscher
Akzent GmbH / Dolmetscher
Salzstr. 18, 48143 Münster
Tel.: 0251-511509
Autos & Kfz-Techniker
Koussa Kfz
Hansestr. 13, 48165 Münster
Tel.: 0251- 9818888
NEUSS
Reise Büro
Fly Iraquna & Cargo Company
Josef Str. 3-5, 41462 Neuss
Tel.: 021314054160
NÜRNBERG
Cafés
Salah‘s Shisha Cafe
Dr.-Kurt-Schumacher Str. 11, 90402 Nürnberg 
Tel: 0911-235 07 07
Water Pipe Cafe
Ludwigstr. 71, 90402 Nürnberg
Tel.: 0911-237 30 00
Lebensmittel
Al-Rrafidein Markt
Pillenreuther Str. 15, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 94 388
Horus Basar
Augustinerstr. 4, 90403 Nürnberg
Tel.: 0911-236 985 8
Elektro / Internet
Orient Telecenter
Bahnhofsplatz 9, 90443 Nürnberg
Tel.: 0911-24 26 280
Telecafe & Internet
Wölckernstr. 30, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 90 30
Juwelier
Akdemir Juwelier
Wölckernstr. 8-10,  90459 Nürnberg
Tel.: 0911-45 81 01
Schmuck Eva
Aufseßplatz 19, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 12 073
Autos
Arfan Auotmobile
Fuggerstr. 32, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 47 123
Auto Amang
Fuggerstr. 34,  90439  Nürnberg
Tel.: 0911-47 04 711
Auto Alina
Holzschuher Str.27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 45 959
Auto Ararat
Fuggerstr. 26, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 23 754
Auto Export Import
Ahmed Mohamed
Függerstr. 34 D, 90439 Nürnberg

Tel.: 0911-27 46 414
Auto-Export 
R. Zahreddine 
Fuggerstr. 36, 90439 Nürnberg
Tel: 0911-27 47 275
Auto Harmas
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-96 16 045
Auto Madried
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911- 13 07 345
Auto Mobil Z&N
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-600 59 74
Auto NIDAL
Holzschuher Str. 27, 90439  Nürnberg
Tel.: 0179-68 67 270
Fahed Automobile
Holzschuher Str. 27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0179-10 31 777
Kerim Automobile
Fuggerstr. 26, 90439 Nürnberg
Tel.: 0174-19 82 639
Rinno Auto Mobile GmbH
Holzschuher Str. 27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911- 92 88 865
RÜSSELSHEIM
Moscheen
Othman Moschee Kobalt Straße 13, 65428 
Rüsselsheim
Tel.: 06142-61277
Islam. Bestattungen
Al Aman Islamische Bestattung
Hasslocher Str. 50, 65428 Rüsselsheim 
Tel.: 06142-738723
SAARBRÜCKEN
Moscheen
Islam. Kulturzentrum
Armedstr. 14-16, 66121 Saarbrücken 
Tel.: 0681-68119
SALZGITTER-BAD
Internet
Internet Cafe Mroue
Breslauer Str. 24, 38259 Salzgitter-Bad
Tel.: 05341-2254422
SIEGBURG
Ärzte
Dr. med. Khaled Hamad
FA für Nuklearm
Wilhelmstr. 55-63, 53721 Siegburg
Tel.: 0224151051
STUTTGART
Moscheen
Al Maghreb,
Fangelsbach Str. 11, 70180 Stuttgart
Tel.: 0711-9933080
Al Umma
Schlossstrasse 80A, 70176 Stuttgart
Islam. Bund
Viaduktstr. 2-6, 70372 Stuttgart
Tel.: 0711-6749533
Islam. Gemeinschaft e.V.
Glockenstraße 6, 70376 Stuttgart 
Tel.: 0711-9561103
Islam. Zentrum
Waiblinger Str. 30, 70372 Stuttgart
Tel.: 0711-5590219
Tunesischer Kultur e.V.
Schwabstr. 2, 70197 Stuttgart
Tel.: 0711-62031510     
Ausländer
Ausländerbehörde
Tel.: 0711-216-3889 oder -3589
Öffnungszeiten:
Mo - Mi: 08:30 -13:00/ 14:00 -15:30 Uhr 
Do.: 09:00 -12:00/ 13:00 -18:00 Uhr 
Fr: 08:30 -12:00 Uhr
Vereine
Palästinensische Gemeinde e.V.
Postfach 227, 71732 Tamm
Tel.: 07141-690070
Fax: 07141-690054   
Notdienste
Notarzt Tel.: 19222
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0711-7877711
Giftnotruf, Tel.: 0761-19240
Apotheken Notdienst
Tel.: 0711-695750
Kreditkartensperrung
Tel.: 0800-8149100
Abwasser Störung
Tel.: 0711-216-7215
Kfz-Zulassung
Krailenshaldenstraße 32, 70469 Stuttgart 
Tel.: 0711-216-5400
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Neukölln
Finowstr. 27, 12045 Berlin, Tel. 68088490
U-Bhf.  Rathaus Neukölln  Bus M41/104/167
Neukölln
Glasower Str. 54, 12051 Berlin, 
U-Bhf. Grenzallee  Bus  344
Reinickendorf
Ollenhauerstr. 114, 13403 Berlin, Tel. 030-
45020107  U-Bhf.  Kurt-Schumacher-Platz        
Bus  M21 / X21 / 122
Tiergarten
Rathenower Str. 16, 10559 Berlin, Tel. 030-
3957629        Bus  123/178
Tempelhof
Manteufelstr. 4, 12103 Berlin
U-Bhf.   Alt-Tempelhof    Bus  M 46/246/140
Tempelhof
Colditzstr. 27/29, 12099 Berlin
Te.: 030-73728274
U-Bhf Ullsteinstr., Bus 170
Wedding
Drontheimerstr. 32 A, 13359 Berlin, Tel.030 
49500803  U-Bhf.  Osloer Str. Bus  125/128
Wedding
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin, Tel: 030- 978 
88763   U-Bhf.  Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
Drontheimer Str. 16, 13356 Berlin, Tel. 030-
49912704   U-Bhf.  Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
Torfstr. 14, 13353 Berlin, Tel. 0177-5268716
U-Bhf.  Amrumer Str.   Bus  142/ 221
Wedding
Brunnenstr. 70-71, 13355 Berlin, Tel. 030-46 
309555
U-Bhf.  Voltastr.   Bus  247    Tram   10
Wedding
Al-Firdaus , Brüsseler Str. 39, 13353 Berlin
U-Bhf. Leopoldplatz / Seestr.
Bus 120/ 106/142/221/247/327/M13/N6/N9

مصر

- الجزائر

ـ البحرين

ـ جيبوتي 

ـ اريتريا

- اليمن

- األردن

ـ العراق

- قطر

 
- الكويت

- لبنان

ـ ليبيا

- المغرب

- موريتانيا

ـ عمان

- فلسطين

- السعودية

- السودان

- سورية

- تونس

ـ اإلمارات
 

ـ الجامعة العربية

Ägyptische-Deutsche Freundschaft
Donaustr. 131, 12043 Berlin
Tel.: 0176-3155 2490
ADKV, 
Alt-Marienfelde 46, 12277 Berlin,
Tel. 030-75512515
AKI e.V.,
Falkstr. 23, 12053 Berlin,
Tel. 030-68081472
A. Eltern-Union,
Urbanstr. 44, 13359 Berlin, 
Tel. 030-61625073
Alettehad e. V.
Sparrstr. 20, 13353 Berlin, 
Tel.: 030-45492536
Atadamon e.V.,
Beusselstr. 3, 10553 Berlin, 
Tel. 030-39844946
Al-Balagh,
Yorckstr. 35, 10967 Berlin, 
Tel. 030-21753679
Al-Dar e.V.,
Glasower Str. 44, 12051 Berlin, 
Tel. 030-78709521
Al-Diwan,
Rostocker Str. 17, 15553 Berlin, 
Tel. 030-39480910
Al-Huleh,
Weisestr. 23, 12049 Berlin, 
Tel. 030-6214959
Al-Irschad e.V. Berlin,
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin
Tel./Fax: 030-62705116

Al Karama,
Wilhelmshavener Str. 22, 10551 Berlin
Tel. 030-39035516
Al Karmel,
Großbeerenstr. 28d, 10965 Berlin
Tel. 030-76765386
Al-Mabarat e.V.,
Sonnenallee 69, 12045 Berlin
Tel./ Fax: 030-62725564
Al Nadi,
Rheunstr. 54, 12161 Berlin,
Tel. 030-8520602
Al Yarmouk
Freundschaftsgesellschaft Berlin
Tel. 0163-6032158 / 0176-77144020
ww.ayfg.de
Arabisch-Deututscher
Kulturaustausch e.V.,
Nogatstr. 15, 12051 Berlin,  
Tel. 030-80573788
ArDIF e.V.,
Pohlstr. 60-62, 10785 Berlin,  
Tel. 030-257572752
DAUG e.V,
Wipperstr. 14,12055 Berlin, 
Tel. 030-56825972
Deutsch-Arabisches Zentrum
Uthmannstr. 23, 12043 Berlin
Tel. 030-56826648
Deutsch- Libanesische
Al Rissala
Schulstr. 122, 13347 Berlin. 
Tel.: 030-45028289
Deutsch-Libanesische
Freundschaftsbrücke
Friedrich-Franz-Str. 11 B, 12103 Berlin
Tel. 030-78714650  
Deutsch-Libanesische Gemeinde
Curtiusstr. 23, 12205 Berlin
Tel. 030-8335332
Deutsch-Libanesische Union
für Reform & Wandel e.V.
Tel. 0163-9133787
Die Brücke, 
Puttbusser Str. 27,13355 Berlin, 
Tel. 030-50344148
Deutsch-Syrischer Verein
Postfach 440520, 12005 Berlin
Tel. 0176-66699777
El Kantara,
Schierkerstr. 20, 12051 Berlin
Tel. 030-49808868
FVM,
Glasgower Str. 33, 13349 Berln
Tel. 030-45020107
GDÄF,
Hessenallee 7, 14052 Berlin
Tel. 030-3057307
Ghorfa,
Garnisonskirchplatz 1, 10178 Berlin
Tel. 030-2789070
Haus der deutsch-
arabischen Jugend,
Kirchhofstr. 19, 12051 Berlin, 
Tel. 0179-9162567
IDFAD,
Seydelstr. 28, 10117 Berlin, 
Tel. 030-20649898
IKRA,
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin, 
Tel. 030-97888763 / 4/ 5
Inssan,
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin, 
Tel. 030-20619639
Irakische Gemeinde,
Postfach 410362, 12113 Berlin, 
Tel. 0174-4172863
Irakischer Kulturverein,
Karl-Marx-Str. 204, 12055 Berlin,  
Tel.030-29006689.
Islamic Relief,
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin, 
Tel. 030-6112600
Jenin,
Gerichtstr. 60, 13347 Berlin, 
Tel. 0179-7718304
JFZ e.V.,
Jugend & Familien Zentrum 
Haberstr. 3, 12057 Berlin, Tel. 56823914

Jordanische Gemeinde-Berlin
Postfach 410426, 12114 Berlin, 
Tel. 030-8529691
Jordanische Gemeinde Deutschland
Warthestr. 72, 
12051 Berlin, 
Libanesisch - deutsche
Al - Rissala e.V
Schulstr. 112, 13347 Berlin
MAG,
Kaiserdamm 17, 14057 Berlin, 
Tel. 030-3255825
NTLSV,
Hermannstr. 130, 12051 Berlin
Tel. 0176-67244544
Palästina Jugendclub e.V.,
Prinz-Eugen-Str. 12, 13347 Berlin
Tel./ Fax: 030-46065549
PGD, 
Wissmannstr. 9, 12049 Berlin
Tel. 030-89398835/6
Salam e.V.,
Lützowstr. 57, 10785 Berlin,
Tel. 030-98296968
SC Integra e.V.,
Steinmetzstr. 63, 10783 Berlin,
Tel: 0172-1588910
SGBB,
Holsteinische Str. 30, Steglitz
Tel. 030-84306040
Silat Tayba, 
c/o Selbsthilfe Kontakt
Perleberger Str. 44,
10559 Berlin, Tel. 030-67514678
SUDANCLIB,
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin,
Tel. 030-29784248
Vereinigte Jordanische Gemeinde
Tel.: 0176-40545041

ـ االتحاد الثقافي العربي

 
ـ المعهد الثقافي العربي

 
ـ إتحاد اآلباء العرب

ـ االتحاد

ـ جمعية التضامن الخيرية

ـ البالغ

ـ الدار

ـ الديوان

ـ الحولة

 
ـ اإلرشاد

 

ـ الكرامة
 

ـ الكرمل

ـ جمعية المبرات الخيرية

ـ النادي
 

ـ جمعية أصدقاء اليرموك

ـ الجمعية العربية األلمانية
  للتبادل الثقافي

  
ـ معهد البحوث اإلجتماعية

 

ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة

 
ـ المركز العربي

  األلماني

ـ جمعية الرسالة 
اللبنانية األلمانية

ـ جسر الصداقة األلماني
  اللبناني

ـ الرابطة
  اللبنانية

ـ اإلتحاد اللبناني
  األلماني لإلصالح

ـ جمعية الجسر

رابطة المغتربين
السوريين

ـ القنطرة

 
ـ الصداقة المغربية

 
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية

ـ الغرفة

 
ـ بيت الشباب العربي األلماني

 

ـ إدفاد

 
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة

 

ـ مؤسسة إنسان

ـ الجالية العراقية

 
ـ الرافدين

 
ـ اإلغاثة اإلسالمية

ـ جنين

 
ـ مركز األسرة والشباب

ـ الجالية األردنية
برلين/براندبورغ

 

ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا

-جمعية و مدرسة 
الرسالة اللبنانية األلمانية

 
ـ الجمعية الطبية العربية

ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
 

ـ نادي شباب
  فلسطين

  
- التجمع الفلسطيني في ألمانيا

- جمعية السالم
 

ـ مركز الشبيبة الرياضي
  اإلندماجي 

ـ الجالية السودانية
 

ـ الصالت
  الطيبة السودانية

ـ النادي السوداني

ـ الجالية
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

Botschaften, Moscheen, Kirchen, Vereine, Beratungen ســـــفارت، مســــاجد، كنــائس، جمعيــــــات، استشــــارات

Ägypten, 
Stauffenbergstr. 6-7, 10785  Berlin, 
Tel. 030-477 547-0       Bus 129/ 248
Algerien,
Görschstr. 45, 13187 Berlin,
Tel. 030-437370     Bus  250/ 227
Bahrain,
Klingelhöferstr. 7, 10785 Berlin
Tel. 030-86877777      Bus  129/187/100/341
Dschibuti  
Kurfrüstenstr. 84, 10787 Belin, Tel.:030-
26390157   U-Bhf.  Kurfürstenstr. Bus  100
Eritrea,
Stavangerstr. 18, 10439 Berlin, 
Tel. 030-4467460     U-Bhf.  Vinetastr.
Jemen, 
Budapester Str. 37, 10787 Berlin, Tel.030- 
8973050   Bus 129/ 210   S-&U-Bhf.  Zoo
Jordanien, 
Heerstr. 201, 13595 Berlin,  
Tel. 030-3699600   Bus 149/ 349/X34 / X49
Irak,
Pacelliallee 19 - 21, 14195 Berlin, Tel. 030-
814880   Bus 110   U-Bhf.  Podbielskiallee
Katar,
Hagenstr. 56, 14193 Berlin, 
Tel. 030-862060     Bus  M29, 249, X10
Kuwait, 
Griegstr. 5-7, 14193 Berlin,
Tel. 030-897300-0     Bus 186
Libanon, 
Berliner Str. 127, 13187  Berlin, Tel.030-
4749860  Bus 155/ 250/255  U-Bhf.  Pankow
Libyen,
Podbielskiallee 42, 14195 Berlin, Tel.030-
2005960      U-Bhf.  Breitenbachplatz 
Marokko, 
Niederwallstr. 39, 10117 Berlin,  Tel. 030-
20612412    Bus 147   U-Bhf. Spittelmarkt
Mauretanien, 
Kommandantstr. 80, 10117 Berlin, Tel. 030-
2065883   Bus  240/143  U-Bhf.  Spittelmarkt
Oman,
Clayalle 82, 14195 Berlin, Tel. 030-8100501          
Bus 115    U-Bhf.  Dahlem Dorf   
Palästina,
Rheinbabenallee 8, 14199 Berlin, 
Tel. 030-2061770   Bus M29,115,186,249
Saudi Arabien,
Tiergartenstr. 33-34, 10785 Berlin 
Tel. 030-88704984     Bus 100/106/187/200
Sudan, 
Kurfürstendamm 151, 10709 Berlin, Tel.030-
8906980  Bus 110/119 U-Bhf.  Adnauer Platz
Syrien,
Rauchstr. 25, 10787 Berlin, 
Tel. 030-501770    Bus  29/ 187
Tunesien, 
Lindenallee 16, 14050 Berlin, 
Tel. 030-3641070   Bus 139/ X21
V.A. Emirate,
Hiroshimastr. 18-20, 10785 Berlin, 
Tel. 030-516516       Bus M29, 200
Arabische Liga,
Schützenstr. 18, 10117 Berlin, Tel. 030-
20622890    Bus  M29   U-Bhf.  Kochstr.

Kreuzberg
Mittenwalder Str.15,10961 Berlin
U-Bhf. Gneisenaustr.   Bus  M41
Lichtenberg
Reodeliusplatz 1, 10365 Berlin, Tel. 030-
55491013  U-Bhf.  Magdalenenstr.   Bus  240
Zehlendorf
Ludwigsfelder Str. 30, 14165 Berlin
Tel. 030-80498820     Bus  101/115/623

- الكنيسة الكاثوليكية

- الكنيسة القبطية المصرية

- كنيسة الروم األرثدوكس

Kreuzberg,
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin,     Tel. 030-
6126961   Bus M29   U-Bhf.   Görlizer Str.
Kreuzberg
Yorckstr. 35, 10965 Berlin.
U-Bhf.  Yorckstr.    Bus  M19
Neukölln
Haberstr. 3, 12057 Berlin, Tel. 030-68083610
S-Bhf.  Köllnische Heide   Bus 170
Neukölln 
Flughafenstr. 79-81, 12049 Berlin, Tel.030-
62705116  U-Bhf.  Boddin Str.  Bus 104/ 167
Neukölln 
Flughafenstr. 43, 12053 Berlin, Tel.030-
62731998  U-Bhf.  Boddin Str.  Bus 104/ 167
Neukölln 
Kienitzer Str. 98. 12049 Berlin, Tel.: 0172-
3962858    U-Bhf.  Leinestr.

ـ مسجد عمر

- مركز اإلمام الصدر

- مسجد النور

- مركز القائم

- مسجد دار السالم

- مركز المصطفى

A.I.D.S.-Hilfe,  
Dieffenbachstr. 33,Kreuzberg 
Tel.690 08 70
Behinderten,
Bizetstr. 51-53, Tel. 92 70 36-0
Dreiklang Afro-Arabisches 
Mediencenter,
Franz-Mehring-Plaz 1, 10243 Berlin, 
Tel. 030-29784248
Elisi Evi,
Skalitzer Str. 50/51, 10997 Berlin, 
Tel. 030-6187383
Familie e.V.,
Paul-Lincke-Ufer 34, 10999 Berlin 
Tel. 030-61627507
Familienberatung,
Pohlstr. 74, 10758 Berlin, 
Tel. 23005583
Händikap e.V., 
Berliner Infodienst für alle Behinderten 
Tel. 84 31 09 08
Interkulturelle Familienberatung,
Boppstr. 10, 10967 Berlin 
Tel. 030-259006/57
Jugendwohnen im Kiez e.V.,
Waldemarstr. 57, 10997 Berlin
Tel. 030-32517806
Jugend-/ Familienberatung,
Bruno-Bauer-Str. 10, Neukölln
Tel. 030-8219945
Kindertherapie Zentrum,
Paul-Lincke-Ufer 41, 10999 Berlin
Tel. 030-6122043
KuB, 
Beratungsstelle f. ausländische Flüchtlinge, 
Oranienstr. 159, Kreuzberg 
Tel. 61 49 40-0
Mieterverein e.V., 
Wilhelmstr. 74, Mitte
Tel. 030-226 26-0
Rechtsberatung,
für Ausländer, Rathaus Schöneberg
Tel. 030-75606263
Selbsthilfe Krebs e.V., 
Albrecht-Achilles-Str. 65,
Wilmersdorf , Tel. 891 40 49

ـ لمرضى اإليدز
 
  

ـ للمعوقين

ـ لتأهيل الشباب

 
ـ استشارة للنساء

 
ـ جمعية األسرة

 
ـ استشارت لكل األسرة

 
ـ لكل المعوقين

  
ـ استشارة

  األسرة و المدرسة
 

ـ إستشارات
  إجتماعية

 
ـ للشباب والعائالت

 

ـ مركز عالج 
األطفال

 
ـ لالجئين

 

ـ للسكان
 

ـ إستشارات قانونية لألجانب
  

ـ لمرضى السرطان

الصداقة 
المصرية األلمانية

- مسجد المركز اإلسالمي

- مركز الحسنين

- مسجد الودادية

- مسجد دار الحكمة

ـ مركز التراث

ـ الخليل إبراهيم

- مسجد المركز الثقافي 

- مسجد الرحمن

- مسجد بالل

ـ مسجد الصحابة

ـ مسجد الرسالة

مسجد الفردوس



جراحة الفم واألسنان / زرع األسنان / تنظیف، تبییض وتجمیل األسنان
معالجة أسنان األطفال (حشوات ملونة) حسب رغبة الطفل

تلبیس األسنان بالتیجان والجسور / تركیب األسنان ومعالجة أمراض اللثة
تبدیل حشو األسنان: سیرامیك / ذھب / حشوات ضوئیة

معالجة الخوف من طبیب األسنان
 جدید: - أشعة رقمیة

تركیب األسنان بدون طبعات و خالل فترة قصیرة

مواعید العمل
Sprechzeiten
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اإلثنین، األربعاء والجمعة: ۹ - ۱۷
الثالثاء والخمیس:          ۹ - ۱٦
Mo. - Mi. - Fr.: 09:00 - 17:00
Di., Do.:           09:00 - 16:00



Zahnarztpraxis Amar Shakir
Karl-Marx-Straße 110, 12043 Berlin
U-Bhf. Karl-Marx-Straße
Tel.: 030 680 53 524

Oralchirurgie / Implantologie / Prof. Zahnreinigung /  Putztechniktraining / 
Bleaching / Zahnschmuck /
Kinderzahnheilkunde /  Kronen- & Brückenversorgung / Zahnprothesen / 
Zahnfl eischbehandlung /
Amalgamaustausch (Keramik / Gold / Kunststoff ) / Schienentherapie / Rönt-
gengeräte /  Angstpatienten
NEU: digitales Röntgen / Abdruckloser Zahnersatz in kurzer zeit.
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�� ����� ��Neue Adresse

العنوان الجدید
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Ärzte أطباء

ALLGEMEINMEDIZIN
Abbassi
Joachim-Gottschalk-Weg 13,
12353 Berlin. Tel. 030-68 80 97 56
Al-SAidi Dekra
Grammestr. 15, 13629 Berlin
Tel.: 030-38304442
Bae Hamid
Kaiserin-Augusta-Str. 11, 12103 
Berlin, 
Tel. 030 / 751 01 01

Chabarek Abdul Aziz
Kongostr. 52-54, 13351 Berlin, 
Tel./ Fax: 030-4525102 
Ghattas Fathi
Skalitzer Str. 33, 10999 Berlin
Tel. 030-61 23 794
Hodroj A
Nansenstr. 2, 12047 Berlin, 
Tel. 030-62300 80
Mohamed Jamal
Karl-Marx-Str. 214, 12055 Berlin, 
Tel. 628 38 31
Mohamed Al-Raai
Alt-Rudow 70, 12355 Berlin
Tel.: 030-5350535
Rafii
Schildhornstr. 85, 12163 Berlin. 
Tel.: 030/7 91 43 46
Ramez Jalal
Herzbergerstr.30, 12055 Berlin
Tel. 030 / 687 12 20
Torabi
Sonnenallee 73, 12045 Berlin, 
Tel. 030-6234702

Ästhetische Medizin 
Docure
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
Shadha Balgon
Heerstr 2, 14059 Berlin
Tel.: 030-97987641
AUGENÄRZTE
Mamoun Schuches
Tauenzienstr. 1, 10789 Berlin,
Tel. 030-2188088 
CHIRURGIE
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 
Berlin, Tel. 030-5415021
Dr. med. A. Domah
Hohenzollendamm 124, 14199 Berlin, 
Tel. 030-2522569
Dr. med. M. Mahjoub
Joachimstaler Str. 21, 10719 Berlin
Tel. 030-8816333
Dr. med. Munther Sabarini
Paulsborner Straße 2, 10709 Berlin
Tel. 030/2360830
Dr. Sulayman
Ringbahnstr. 50, 12103 Berlin
Tel. 030-75 7777 50
FRAUENÄRZTE
Awwadeh
Leipziger Platz 7, 10117 Berlin, 
Tel. 030-2008950-0
El-Sharafi Khaled
Prinzenallee 84, 13357 Berlin
Tel. 030-4941044
F. Samman
Hermannstr. 158A, 12051 Berlin

Tel. 030-6251007
Muna Abu Dakah,
Stendler Str. 24, 12627 Berlin, 
Tel. 030-9927790
Zamzam Abu Showaisha
Prinzenallee 84, 13357 Berlin
Tel. 030-4941044
HALS, NASEN,
OHREN
Basem Abu-Lubdeh
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin, 
Tel. 030-62989828
Hachem
Bismarckstr. 63, 13585 Berlin.
Tel. 3335848
Mousa
Tempelhofer Damm 139, 12099 Ber-
lin,  Tel.: 030-7514064
INNERE MEDIZIN
Ayade Khalil
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel.030- 785 23 36
Khalili, A.
Senftenberger Ring 3a,13439 Berlin, 
Tel. 030-41937041
Saeed, Latef
Karl-Marx-Str. 239, 12055 Berlin, 
Tel. 030-68087670
KINDERÄRZTE
Dekra AL-Saidi
Grammestr. 15, 13629 Berlin,
 Tel. 030-38304442
Najeeb Al-Saidi
Hänselstr. 45, 12437 Berlin
Tel.: 030-5329237
Sana Ayade
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel. 030-785 23 36
KINDERCHIRURGIE
Dr. med. Ali Maarouf
Oranienstr. 158, 10969 Berlin,
Tel. 030-6141619
Dr. Gannam
Nürnberger Str. 67, 10787 Berlin
Tel.: 030- 21021840
KINDERPSYCHIA.
Najeeb Al-Saidi
Hänselstr. 45, 12437 Berlin
Tel.: 030-5329237
LUNGEN- & 
BRONCHIALHEILKUNDE
Dr. Med. Bader Askar
Rotkamp 2, 13053 Berlin, Tel. 030-
96200700
NEUROLOGIE
Omar Kamal Eddin
Manfred-von-Richthofen-Str. 15,
12101 Berlin, Tel. 030-7863037
Said Masri
Tempelhofer Damm 227, 12099 Ber-
lin, Tel. 030-7513632
ORTHOPÄDIE 
Abd El-Aziz, Ashraf
Litzenburger Str. 54,10719 Berlin
Tel. 030887133950
Dr. Uni. PD Amro Homssi
Greifswalder Str. 137-138, 10409 
Berlin , Tel.: 030-44 33 99 0
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 
Berlin, Tel. 030-5415021
Mahmoud Atef
Havemannstr. 24,12689 Berlin,
Tel. 030 / 93523437
Raslan,Tarek
Prinzenallee 90, 13357 Berlin,
Tel. 030-49915110
SPORTMEDIZIN
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 
Berlin, Tel. 030-5415021
UROLOGIE
Eid Ali Faragallah
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin, 
Tel. 030/ 6866504
El-Seweifi Aref
Karl-Marx-Str.88, 12043  Berlin,
Tel. 030/ 23937904
Hasan Igde 
Bergmannstr. 5-7, 10961 Berlin,
Tel. 030-2621424
Hegazy, Houssam
Badstr. 12, 13357 Berlin,
Tel. 030-4626070

- عباسي
 

دة/ ذكرى

ـ د/ باي
 

ـ د/ شبارق

 
ـ د/ غطاس

 

ـ د/ حدرج

ـ د/ محمد

ـ د/ الراعي

 
- د/ رافعي

 

ـ د/ رامز
 

د/ ترابي
 

الطب التجميلي
دة/ أنيت

ـ دة/ شذي

عيون
ـ د/ مأمون 

جراحة
ـ د/ دهشان

- د/ عابد دومه
 

ـ د/ محجوب

- د/ منذر

د/ سليمان

نساء
ـ دة / هنادي عوادة

- د / خالد الشرافي 
 

ـ دة / سّمان

ـ دة / منى أبو دقة

ـ دة/ زمزم

 
أنف، أذن، حنجرة

 
ـ د/ باسم

 

ـ د/ هاشم

ـ د/ موسى

 
باطنية

- د/ خليل

ـ د/ خليلي

ـ د/ لطيف سعيد

أطفال
- دة / ذكرى

 
- د / نجيب

 

ـ دة/ سناء

جراحة أطفال
ـ د/ علي معروف

ـ د/ بسام غنام
 

طب نفسي لألطفال
ـ د/ نجيب

أمراض الصدرية
   

 ـ د/ بدر عسكر

 
طب األعصاب

ـ د/ كمال الدين
 

ـ د/ مصري

 
عظام

ـ د/ أشرف عبد العزيز

 
ـ د/ عمرو حمصي

 
ـ د/ دهشان

 

ـ د/ محمود عاطف
 

ـ د/ رسالن

طب رياضي
ـ د/ دهشان

مسالك بولية
- د/ فرج هللا

 

- د/ السويفي
 

- د/ حسن

د/ حجازي

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

Tel.: 030-3335848
Fax: 030-3336092
Bismarckstr.63

 13585 Berlin-Spandau
Sprechzeiten: MO., Di., Do.  8:00-12:00 / 15:00-18:00

Mi., Fr.  9:00-12:00 

Dr. Houssam Hegazy
Arzt für Urologie

- أمراض البروستاتا واحتباس البول.
- الضعف الجنسي والقذف السریع وآالم الخصیة.

- التبول الالإرادي للكبار واألطفال.
- أمراض الكلیة والحصوة وااللتھابات.
- المناظیر والختان بالتخدیر الموضعي.
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■ Urologische Krankheitsbilder ■ Steinerkrankungen 
■ Uro-Onkologie ■ Onkologische Rehabilitation 
■ Kinderurologie ■ Uro-Gynäkologie ■ Neuro-Urologie 
■ Harninkontinenz ■ Krebsvorsorge & Anti-Aging 
■ Ultraschall & Blasenspiegelung ■ Potenz- & 
Errektionsstörungen ■ Fruchtbarkeit ■ Phimose 
■ Genitalwarzen.

Badstr. 12, 13357 Berlin
Tel.: 030 4626070 | Fax: 030 4626080
E-Mail: Urologie-Hegazy@gmx.de
info@allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de

Sprechzeiten: 
Mo., Di., Mi., Do. und Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo., Di., und Do.         : 15:00 - 18:00 Uhr

www.allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de



Tel.: 030 493 40 60 Gesundbrunnen
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
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- Notfallbehandlung.
  Professionelle Zahnreinigung.
- Behandlung des Wurzelkanals mit den 
   neuesten Methoden.
- Behandlung von Parodontitis.
- Fester und Herausnehmbarer Zahnersatz.
- Optische und kosmetische Füllungen.
- Zahnaufhellung auf professionelle Weise.
- Prävention und Behandlung von Kinderzähnen.

- �	כ� א���א� א��א��� �א����	כ�.
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Öff nungszeiten: Mo., Di., und Do.: 09:00 - 17:00 Uhr | Mi.: 11:00 - 19:00 Uhr | Fr.: 09:00 - 14:00 Uhr

مطلوب موظفة استقبال تجيد اللغتين 
األلمانية والعربية
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ZAHNÄRZTE
Amin Hafiz
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60
A. Najm
Waldenserstr. 7a, 10551 Berlin
Tel. 030-3957071
Alkhodor Youssef
Oranienstr. 16, 10997 Berlin
Tel. 030-6152222
Al-Souri, Asmaa
Mehringdamm 47, 10961 Berlin, 
Tel. 030-6930393
Amar Shakir
Karl-Marx-Str. 110, 12043 Berlin, 
Tel. 030-68053524
Birgit Samarrai 
Sophia-Charlotten-Str. 73-74, 14059 
Berlin, Tel. 030-31996710
Douedari G.
Bundesallee 120, 12161 Berlin 
Tel. 030/8531362
Emad Abboud
Donaustr. 100, 12043 Berlin
030-49968158
Hanan Hafez-Holz
Wilmersdorter Str. 112, 10627 Berlin
Tel.030-8560940
Ishaq, Ibtisam,
Karl-Marx-Str. 184, 12043 Berlin,
Tel. 030-6872172

Khalouf Emad
Badstr. 19, 13357 Berlin,
Tel.030-4932050
Layla Hussaen
Kottbusser Damm 72, 10967 Berlin
030-6941112
Mohammad Hijazi
Berliner Str. 25, 13507 Berlin (Tegel) 
Tel. 030-4374 8465
Mohamed Abu Hamada
Rami Abu Ward
Finowstr. 25a, 12045 Berlin, 
Tel.:030- 687 5077
Mohammed-Wael Alah Raschi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Mohamad Anis Almohamad
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Muhannad Abou Nabout
Zossener Str. 36, 10961 Berlin
030-47050452

Mukhtar Daiban
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Mustapha Lagrou
Müllerstr. 151, 13353 Berlin, 

أسنان
ـ د/ أمين حافظ

ـ د/ ع. نجم

 
ـ د/ يوسف

 

ـ دة /  الصوري 

ـ د/ عمار شاكر
  

ـ دة/ سمارائي

- د/ دويداري

- د/ عماد عبود

ـ دة/ حنان حافظ

ـ دة / إبتسام إسحاق

  

ـ د/ عماد خلوف

ـ دة/ ليلي

ـ د/ حجازي

ـ د. أبو حمادة
ـ د. أبو ورد

ـ د/ وائل

ـ د/ محيي الدين

د/ محمد

د/ أبو نبوت

د/ مختار

ـ د/ مصطفى

Karl-Marx-Str. 80
12043 Berlin

Tel.: 030-686 65 04
Fax: 030-627 30 433
Mo. - Di.: 8.30 - 16.00 Uhr.
          Mi.: 8.30 - 13.00 Uhr.

            Do.: 11.00 - 18.00 Uhr.
        Fr.: 8.30 - 12.00 Uhr.

Dr. med. A. Domah
Facharzt für Allgemeine Chirurgie
Unfallchirurgie / Gefäßchirurgie
Notfallarzt / Durchgangarzt
Röntgen / Ultraschall / OP
Hohenzollerndamm 124, 14199 Berlin 
S-Bhf: Hohenzollerndamm/ U-Bhf: Fehrbelliner Platz
Bus: 115/ 110 (Elsterplatz)

Tel./ Fax: 030 25225 69/ -68
Mo - Fr: 08.00 - 18.00 Uhr

Sa: 09.00 - 12.00 Uhr

Ì⁄^¬<Ìu]ÜqÊ<›^¬<gõ
pÅ]ÁuÊ<l^ ^√â]

ÂÅÖÊ˘]Ê<∞Ë]Üé÷]<Ìu]ÜqÊ<›^ø√÷]<Ìu]Üq
Ÿ^Àõ˘]<4„�i<l^È◊€¬Ê<l^È◊€¬

‰⁄ÊÅ<Çe^¬<ÖÁj“Ç÷]<Ö^éjäπ]

‡{È÷Üe<ª<oËÇ{£]<9�÷]<à{{{“Üπ]

Tel. 030-4538089
Soraya Jalali 
Wilmersdorfer Str. 55,10627 Berlin, 
Tel.030-3139800
Dr. Tarek Karasholi
Storkower Str. 207B, 10369 Berlin
Tel.: 030-9720150
Tarik Teter 
Mecklenburgische Str. 17, 10713 
Berlin. Tel.: 030-8243402
Tuffaha, Mushtaq
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin, 
Tel. 030-2161073
Omar Shalabi
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Zeina Wehbe
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin
Tel.: 030-3198055
KIEFERORTHOPÄDIE
Dr. Yanal Alla-Rachi
Dörpfeldstr. 11, 12489 Berlin, 
Tel.: 030- 6713793
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Dr. Nadin Mahjoub
Briesestr. 8, 12053 Berlin
Tel.: 030-6862233

ـ دة / ثريا جاللي

د/ طارق

ـ د/ طارق التتر

 
ـ د/ مشتاق تفاحة

د/ عمر

- دة/ زينة

تقويم األسنان
ـ د/ ينال اله رشي

د. محيي الدين 

دة/ نادين محجوب

Karl-Marx-Str. 88, 12043 Berlin
Tel.: 030-23937904

       Mo-Do: 09:00-13:00 Uhr 
                   14:00-18:00 Uhr
       Fr.:       09:00-12:00 Uhr

Privat & Alle Kassen

Mo, Di, Do: 08.00 - 12.00 Uhr
15.00 - 18.00 Uhr

Mi, Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

Hermann Quartier
Hermannstraße 158A
12051 Berlin
(S- & U-Bhf. Hermannsraße)

Tel 030 625 10 07

Fachärzte für Frauenheilkunde & Geburtshilfe

Prinzenallee 84, 13357 Berlin
Tel.: 030-494 10 44
Fax: 030-494 10 45
www.frauenarzt-gesundbrunnen.de
info@frauenarzt-gesundbrunnen.de

Mo. 9 -18,   Di. 9 -16,  Mi. 9 - 12,   
Do. 9 -12  und 15-18, Fr.  9 - 12 Uhr

Telefonische Anmeldung erbeten

Dr.  Khaled El-Sharafi
Dr. Zamzam Abu Showaisha

Ärzte أطباء



Praxisschwerpunkte
- Schmerz- und Traumabehandlung
- Kinderprophylaxe
- Ernährungsberatung
- Zahnfarbene Füllungsmaterialien
- Wurzelkanalbehandlung bei Milchzähnen
- Kinderkronen
- Herausnehmbare und festsitzende Platzhalter
- Kieferorthopädie
- Behandlung unter Sedierung und Vollnarkose

عیادة طب األسنان للصغار
Milchzahnbehandlung auf dem neusten wissenschaftli-
chen Stand der Kinderzahnheilkunde.

Für ängstliche Kinder bieten wir die Behandlung unter 
Sedierung oder Vollnarkose an.

معالجة تسوس اسنان الحلیب وفقاً الحدث الدراسات والمستوى الطبي في مجال 
طب اسنان االطفال

امكانیة المعالجة عند خوف االطفال تحت الدواء المھدئ او التخدیر العام

خدماتنا الطبیة
- معالجة آالم االسنان والرضوض

- تنظیف االسنان والوقایة ضد التسوس
- استشارة تغذیة

- حشوات بلون السن
- معالجة التھاب عصب اسنان الحلیب

- تلبیسات خاصة باسنان االطفال
- حافظ مكان ثابت ومتحرك

- تقویم االسنان
- معالجة تحت التھدئة او التخدیر العام

Im Einkaufszentrum Tempelhofer Hafen
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin
Telefon: 319 80 55 30 oder 319 80 55 20

عیادة طب األسنان للصغارعیادة طب األسنان للصغار

Zeina Wehbe
Cassandra von Hopff garten
Jana Ghobadian

د. زینة وھبي
د. كاساندرا فون ھوبفغارتن

د. یانا غوبادیان

U6 Ullsteinstr.

Öff nungszeiten: 
Mo. - Fr. 8 - 19 Uhr | Sa. 9 - 17 Uhr

.Behandlung ab dem 1. Milchzahnمن السن األول وحتى انتھاء تبدیل أسنان الحلیب

Unsere Zahnärzte:
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Ärzte أطباء



Müllerstraße 151, 13353 Berlin
Tel.: 030 453 80 89 | Fax: 030 454 921 58
m.lagrou@t-online.de

kein Knochen für Implantate!!!wir haben die Lösung!!!!
extra kurze Implantate ab 5mm

Mo.: 10:00 - 18:00 | Di.,Do.: 11:00 - 19:00 Uhr | Mi.,Fr.: 08:00 - 13:00

Z A H N A R Z T P R A X I S
Mustapha Lagrou M.Sc
ماجستیر في زراعة األسنان
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Ärzte أطباء

Prophylaxe

Kronen- und Brückenversorgung

Zahnprothesen

Kinderzahnheilkunde

Zahnfleischbehandlung

Spezielle Zahnreinigung und Politur

Anbringen von Zahnschmuck

Bleaching (Zahnaufhellung)

Karl-Marx-Straße 184, Ecke Thomasstraße
12043 Berlin-Neukölln

Tel 030 687 21 72
Praxis-Sprechzeiten:

Mo, Di, Mi: 10.°°-18.°° Uhr
Do: 12.°°-18.°° Uhr  Fr: 10.°°-16.°° Uhr

und nach Vereinbarung
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Designed By Dalil



خدماتنا: 
ـ تصوير القلب باألمواج فوق الصوتية.

ـ الموجات فوق الصوتية للبطن.
ـ معالجة الغدة الدرقية.

ـ تخطيط القلب الكهربائي وعلى المدى الطويل.
ـ قياس ضغط الدم طويل المدى.

ـ فحص وظائف الرئة، االستنشاق والعالج بالتسريب، مختبر.
ـ الفحص الصحي العام.
ـ التطعيم، طب السفر.

ـ دراسات DMP للمرضى المزمنين (مثل مرض الشريان التاجي، مرض 
السكري من النوع الثاني، مرض االنسداد الرئوي المزمن، الربو).

ـ زيارات منزلية.

Karl- Marx-Straße.112, 12043 Berlin | Tel.: 030 68900298 | Mob.: 0176 30743108

Neueröffnung der Spezillen Praxis für Innere Medizin. 
Unter Führung Dr. Ali Abboud
Es freut uns Sie darüber informieren zu können, dass die erste Praxis für Innere Medizin in Neukölln mit 
Kompaktleistung demnächst zur Ihren Verfügung stehen wird.

الدکتور علی عبود

ال لساعات االنتظار الطویلۀ بالمشافی بعد الیوم ... العیادة التخصصیۀ المتکاملۀ للطب الباطنی 

Unsere Leistungspektrum:  

- Echokardiographie. 
- Abdomen-Sonographie. 
- Schilddrüsensonographie. 
- EKG, Belastung-EKG, Langzeit-EKG. 
- langzeit- Blutdruckmessung. 
- Lungenfunktiosuntersuchung. 
- Inhalations-, und Infusionstherapie. 
- Labor. 
- Allgemeine Gesundheitsuntersuchung. 
- Impfen, Reisemedizin. 
- DMP-Studien für chronische Patienten (wie Z.B Koronareherzkrankheit,  
   Diabetusmelitus- Typ- II, Chronische obstruktive Lungenkrankheit, Asthma).   
- Haus- und Heimbesuche.
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w w w . z a h n a r z t - k r e u z b e r g . c o m

Zossener Str. 36, 10961 Berlin | Tel.: 030 470 50 45 2

Öffnungszeiten:
Mo. - Di. - Do.: 09:00 - 17:00 Uhr
Mi.: 11:00 - 19:00
Fr. : 09:00 - 13:00
Sa.: nach Vereinbarung

Zossener Str. 36, 10961 Berlin | Zossener Str. 36, 10961 Berlin | 

Öffnungszeiten:
Mo. - Di. - Do.: 09:00
Mi.: 11:00 - 19:00
Fr. : 09:00 - 13:00
Sa.: nach Vereinbarung

U GneisenaustraßeU GneisenaustraßeU Gneisenaustraße

MUHANNAD. ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde

Zahnimplantate
Zahnersatz und Füllungen
Zahnfleischbehandlung
Zahnreinigung, Bleaching
Kinderbehandlung

زراعة األسنان وفق أحدث الطرق
تبییض األسنان بأحدث الطرق اآلمنة

الحشوات الضوئیة التجمیلیة
تركیب األسنان الثابتة والمتحركة

عالج أمراض اللثة بأنواعھا الحادة والمزمنة
المساعدة في التخلص من روائح الفم غیر المحببة

عالج األلم بدون خوف
معالجة األطفال

MUHANNAD ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde
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د. مانفرد بوم                                                             
     Dr. Manfred Böhm

د. فرانسيسكا كريتزيغ
Dr. Franziska Krätzig

د. طارق قرشويل.                                                      
                                           Dr. Tarek Karasholi

د. رشا قباين
Rasha Kabbani

العيادة السنية التخصصية لزراعة
األسنان والجراحة الفموية

نتكلم العربية واألملانية و االنكليزية

الخدمات العالجية 
زراعة االسنان )إستشارة مجانية-أسعار مقبولة وبالتقسيط(

املعالجة الجراحية اللثوية 
قلع أرضاس العقل  

قطع ذرى األسنان املعالجة لبياً   
عمليات الجيب الفيك                                                                                                

معالجة الكسور و الرضوض السنية  
الجراحة التحضريية للتعويضات السنية 

التشخيص باألشعة ثالثية األبعاد 

إجراء املعالجة الجراحية تحت التخدير العام أو املوضعي، أو بالتنويم

عيادتنا تقدم خدمة توصيل املجاين للمرىض
املسنني والعجزة من وإىل العيادة

FACHZAHNÄRZTE FÜR 
ORALCHIRURGIE 
Storkower Straße 207B
10369 Berlin
T 030 972 01 50

SPRECHZEITEN
Montag–Freitag 8–20 Uhr
Samstag nach Vereinbarung

VERKEHRSANBINDUNG
S8, S41, S42 oder S85 bis
Storkower Straße

Bus 156 oder 240 bis 
Storkower Straße

www.oralchirurgie-im-storkowerbogen.de

مطلوب موظفني وموظفات، ومتدربات
www.oralchirurgie-im-storkowerbogen.de/karriere



التجميل الجراحي:
- تكبير الصدر واألرداف بالسيليكون أو زراعة الدهن.

- شد وتصغير الصدر.
- شد البطن وترهالت الجسم.

- شفط الدهون.
- شد الوجه والجفون.

- تجميل المناطق الحميمية.

التجميل غير الجراحي:
- تبييض البشرة.

- إبرة إذابة الدهون.
- تكبير الشفايف بواسطة حقن الفيلر (هيالورون).

- شد التجاعيد (تعبئة، بوتوكس، زراعة الدهن، 
    الشد بالخيوط).

- معالجة تساقط الشعر بالبالزما ومحفزات النمو.

Chirurgisches Leistungsspektrum 
- Ästhetische Brustchirurgie
- Ästhetische Gesichtschirurgie
- Körperkonturierung
- Intimchirurgie 

Balgon Aesthetics 
MeaOffice, 1. Etage 
Heerstr 2, 14052 Berlin 
030 97 98 76 41
0176 23 14 92 62
info@balgon-aesthetics.de
www.balgon-aesthetics.de
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Ästhetische Medizin
- Hautaufhellung 
- Fetttwegspritze
- Lippenvergrösserung mittels 
  Hyaluronsäure 
- Faltenbehandlung (Botulinum, 
  Hyaluronsäure, Fetttransplantation, 
  Fadenlifting)
- Behandlung Haarausfall mittels PRP   
  und Wachstumsfaktoren

S H A D H A  B A L G O N
Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie

Heerstr 2, 14052 Berlin 

info@balgon-aesthetics.de
www.balgon-aesthetics.de

- ال نتعامل مع التأمين الصحي.
- يرجى تحديد موعد مسبق.

- أسعارنا مناسبة وخدمتنا ممتازة.
- خبرة طويلة في مجال جراحة التجميل.

- الطاقم نسائي بالكامل.

- Nur Selbstzahler
- Terminvereinbarung erbeten
- Wir bieten faire Preise und 
  exzellenten Service.
- Langjährige Erfahrung auf dem 
  Gebiet der ästhetischen Chirurgie 
  und Medizin
- Weibliches Personal ab 3000€  تكبير الصدر بالسيليكون

ab 1200€  شد الجفون
ab 4500€  تصغير الصدر

ab 4200€  شد الصدر
ab 4500€  شد البطن

ab 800€  pro Zone شفط الدهون
ab 5000€  شفط وزراعه الدهون لجسم متناسق

ab 1200€  تجميل المنطقه الحميميه
ab 129€  تكبير الشفايف بالفيلر

ab 99€  معالجه التجاعيد بالبوتوكس
 ab 129€  معالجه التجاعيد بالفيلر

ab 90€  شد التجاعيد بالخيوط
ab 90€ PRP  تجميل البشره بالبالزما

ab 3000€ab 3000€



لدينا مختبر حديث لصناعة األسنان خالل 24 ساعة
إمكانية تقسيط مريحة لتكلفة العالج

زراعة أسنان بالتقسيط المريح
تبييض وتجميل األسنان

تركيب تيجان وجسور
حشوات أسنان بيضاء ليزرية

سحب عصب بدون ألم
أحدث أساليب التخدير لضمان المعالجة بدون ألم

العيادة مقابل الباب الخلفي لبلدية نويكولن

بإشراف الدكتور عماد عبود

Donaustr. 100, 12043 Berlin
Tel.     : 030 499 681 58
Handy: 0176 30715850
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Öff nungszeiten:
Mo. - Do.: 09:00 - 19:00 Uhr
Fr.           : 09:00 - 14:00 Uhr

 مطلوب
مساعدة طبيب أسنان

موظفة استقبال

ة - التركية
ث: العربية - األلماني

ن نتحد
نح



الخدمات الطبية:
- إرشادات وفحص الفتيات في عمر مبكر.

- كافة وسائل منع الحمل، والوسائل الطبيعية.
- رعاية ومتابعة الحمل، وتطورات الجنين أثناء الحمل.

- إرشادات وعالج العقم ومنع اإلنجاب.
- فحوصات للتعرف المبكر، واكتشاف سرطان عنق الرحم.

- التعرف على أعراض سن اليأس، ومعالجتها باألعشاب الطبية.

دكتوراه في علم النساء والوالدة

Leistungsspektrum:

• Mädchen Sprechstunde.
• Beratung zur Verhütung.
• Mutterschaftsvorsorge.
• Kinderwunsch Beratung.
• Krebsvorsorge und Nachsorge.
• Wechseljahre  Betreuung.
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Öff nungszeiten: 
Mo. und Do. von 8-14 und 15-18 Uhr
Di. und Fr. von 8-14 Uhr
Mi. nach Vereinbarung

Sonnenallee 132
12059 Berlin
Tel:  030-6875042
Fax: 030-6869091

Verbindungen:
Bus M41, Geyger Str.
S-Bahn Sonnenallee
U-Bahnhof Rathaus Neukölln

افتتاح جديد في نويكولن

Neueröffnung in 

Neukölln

• Krebsvorsorge und Nachsorge.



Tel.: 030 606 41 52

Zahnarzt 
Mohamad Anis Almohamad

د. محمد أنیس المحمد
Zahnarzt 

Omar Shalabi
د. عمر شلبي

Fachzahnarzt für Oralchirurgie 
Mukhtar Daiban

د. مختار ذیبان
اختصاصي جراحة أسنان

www.zahnarztpraxis-neukoelln.de

Hermannstraße 158a, 12051 Berlin (Am S-Bhf. Hermannstraße) ھیرمان شتراسھ

نتحدث األلمانیة، العربیة والتركیة
Mo. - Do.: 

08:00 - 20:00 Uhr
Fr.: 

08:00 - 18:00 Uhr
Sa.: 

10:00 - 16:00 Uhr

اإلثنین - الخمیس الجمعة السبت
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Avicenna Klinik,
Paulsborner Str. 2, 10709 Berlin
Tel. 030-2360830
DRK-Kliniken Westend
Spandauer Damm 130, 14050 Berlin
Charlottenburg Tel. 3035-0
S-Bahn: S45, S46 Westend, Bus: 145 
Paulinenkrankenhaus
Dickensweg 25-39, 14055 Berlin
Charlottenburg , Tel. 30008-0
U-Bahn: U2, U12 Neu-Westend, Bus: 104 
Schlossparkklinik
Heubnerweg 2, 14059 Berlin - Charlottenburg
Tel. 3264 0, S-Bahn: S45, S46 Westend
Vivantes Klinikum im Friedrichshain
Landsberger Allee 49, 10249 Berlin
Friedrichshain, Tel. 4221-0, Tram: 5,6,8,15 
Vivantes Klinikum Hellersdorf
Myslowitzer Str. 45, 12621 Berlin
Hellersdorf, Tel. 5651-0
S-Bahn: S5 Kaulsdorf, Bus 169 
DRK-Krankenhaus Köpenick
Salvador-Allende-Str. 2-8, 12559 Berlin  
Tel. 3035300-0
Bus: X69,167,169, 369, Tram: 26, 67 
Vivantes Klinikum am Urban
Dieffenbachstr. 1, 10967 Berlin - Kreuzberg 
Tel. 697-1 , Bus: 248 
Ev. Krankenhaus Kِönigin Elisabeth
Herzbergstr. 79, 10362 Berlin - Lichtenberg 
Tel. 5472-0, Tram: 8, 27 
Krankenhaus Lichtenberg
Fanninger Str. 32, 10365 Berlin - Lichtenb. 
Tel. 5518-1 , Bus: 193, 256, Tram: 21, 27 
Unfallkrankenhaus Berlin
Warener Str. 7, 12683 Berlin - Marzahn 
Tel. 5681-0 , Bus: X69, 190 
Wilhelm-Griesinger-Krankenhaus
Brebacher Weg 15, 12683 Berlin - Marzahn 
Tel. 5680-0
U-Bahn: U5 Wuhltetal , Bus: X69, 190 
Bundeswehrkrankenhaus Berlin
Scharnhorststr. 13, 10115 Berlin - Mitte 
Tel. 28 41-0  , Bus: 147 

مستشفى إبن سينا

St. Hedwig-Krankenhaus
Große Hamburger Str. 5-11, 10115 Berlin 
Mitte, Tel. 2311-0 
Universitätsklinikum Charité
Schumannstr. 20/21, 10117 Berlin - Mitte 
Tel.: 4505-0, Bus: 147 
Krankenhaus Neukölln
Rudower Str. 48, 12351 Berlin 
Tel. 6004-1, Bus: 141, 174 
Franz-Volhard-Klinik
Wiltbergstr. 50, 13125 Berlin - Pankow 
Tel. 941720, S-Bahn: S4 Berlin-Buch,
Bus: 158,159,251, 891 
Klinikum Buch
Wiltbergstr. 50, 13122 Berlin - Pankow 
Tel. 9401-0 , S-Bahn: S4 Berlin-Buch, Bus: 
158,159,251, 891 
Vivantes Klinikum Prenzlauer Berg
Frِöbelstr. 15, 10405 Berlin - Prenzlauer Berg, 
Tel. 4242-0, Tram: 1, 20 
Dominikus Krankenhaus Berlin
Kurhausstr. 30, 13467 Berlin - Reinickendorf 
Tel. 4092-0
Vivantes Humboldt Klinikum
Am Nordgraben 2, 13509 Berlin
Reinickendorf, Tel. 4194-0 , Bus: 120 
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum
Rubensstr. 125, 12157 Berlin - Schِnöeberg 
Tel. 7903-1, Bus: 187 
Ev. Waldkrankenhaus
Stadtrandstr. 555 , 13589 Berlin - Spandau 
Tel. 3702-0, Bus: 130, 237 
Vivantes Klinikum Spandau
Neue Bergstr. 6 , 13585 Berlin
Tel. 3387-0, Bus: 131, 136, 331 
Vivantes Klinikum Spandau
Griesingerstr. 27-33, 13589 Berlin - Spandau 
Tel. 3701-1, Bus: 130 
Krankenhaus Bethel
Promenadenstr. 3-5, 12207 Berlin - Steglitz 
Tel. 7791-0, S-Bahn: S25 Lichterfelde-Ost 
St. Marien-Krankenhaus 
Gallwitzallee 123-143, 12249 Berlin - Steglitz 
Tel. 76783-0, Bus: 182, 187 
Universitäsklinikum Benjamin Franklin
Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin - Steglitz 
Tel. 8445-0, Bus: 185, 285 

St. Joseph-Krankenhaus
Bäumerplan 24, 12101 Berlin - Tempelhof 
Tel. 7882-0, Bus: 140, 184 
Vivantes Wenckebach-Klinikum
Wenckebachstr. 23, 12099 Berlin - Tempelh. 
Tel. 7561-0, U-Bahn: Kaiserin-Augusta-Str 
Elisabeth-Krankenhaus
Lützowstr. 24-26, 10785 Berlin - Tiergarten 
Tel. 2506-1, Bus: 341 
Krankenhaus Hedwigsh
Buntzelstr. 36, 12562 Berlin - Treptow 
Tel. 6741-0, Bus: 163 
Deutsches Herzzentrum Berlin
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
Wedding, Tel. 4593-0
U-Bahn: Amrumer Str., Bus: 221, 248 
DRK-Kliniken Mark Brandenburg
Drontheimer Str. 39-40 , 13359 Berlin
Wedding, Tel. 3035600-0
U-Bahn: Osloer Str., Bus: 150, 228 
Universitätsklinikum Charité
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
Wedding, Tel.450-50
U-Bahn: Amrumer Str., Bus: 126, 221, 248 
Park-Klinik Wessensee
Schِönstr. 80, 13086 Berlin - Weißensee 
Tel. 96280 
Park-Sanatorium Dahlem
Hammersteinstr. 20, 14199 Berlin
Wilmersdorf, Tel. 82 99 91-0, Bus: 110 
St. Gertrauden-Krankenhaus
Paretzer Str. 12, 10713 Berlin - Wilmersdorf 
Tel. 8272-0, U-Bahn: Heidelberger Platz,
S-Bahn: S4, S45, S46 Heidelberger Platz 
Ev.Krankenhaus Hubertus
Spanische Allee 10-14, 14129 Berlin
Zehlendorf, Tel. 81 00 8-0, Bus: 118, 318 
Krankenhaus Waldfriede
Argentinische Allee 40, 14163 Berlin - Zeh-
lendorf, Tel. 81 81 0-0, U-Bahn: U1 Krumme 
Lanke, Bus: 112, 211, 629 
Krankenhaus Zehlendorf
Gimpelsteig 9, 14165 Berlin Tel. 8102-0  

Krankenhäuser, Apotheken, Naturheilkunde, Versicherungen مستشفيات، صيدليات، عالج  طبيعي، تأمينات

- ص/ أشرف خويطر

- ص/ عبد الناصر السقا

- ص/ نبيل الدسوقي

ـ ص/ عالء الحلو

ـ  ص/ محمد نوفل

ـ  ص/ مالك فاعور

 
- ص/ ياسين مطر

 
- ص/ سمير حسنى

 

- ص/ أنيا

 
- ص/ نهاد األشقر

 
ـ ص/ محمد العزوزي

ـ ص/ العريان

- د. إبراهيم نصار

- ص/ موسى مسالمة

Akazien Apotheke,  
Hauptstr. 19, 10827 Berlin 
Tel. 030-76768777
Am Gartenplatz,
Feldstr. 10, 13355 Berlin
Tel. 030-4639855
Berg Apotheke,
Skalitzer Str. 133, 10999 Berlin,
Tel. 030-61609999
Herzapotheke
Badstr. 57-58, 13357 Berlin, 
Tel.: 030- 4614079
Kaiserdamm Apotheke,
Kaiserdamm 114, 14057 Berlin
Tel. 030-32602142
Konradin,
Friedrich-Karl-Str. 23, 12103 Berlin,
Tel. 030-7525717
Lukas Apotheke,
Wrangelstr. 78, 10997 Berlin,
Tel. 030-6123950
Orchideen Apotheke,
Britzer Damm 67, 12347 Berlin,
Tel. 030-6065062
Potsdamer-Platz-Apotheke,
Linkstr. 4, 10785 Berlin,
Tel. 030-2559220
Rathaus Apotheke,
Großbeerenstr. 26, 10963 Berlin,
Tel. 030-2158084
Sonnen-Apotheke
Sonnenallee 76, 12045 Berlin
Tel. 030-6272 8330
Spree-Apotheke
Alt Moabit 89, 10559 Berlin
Tel.: 030-39903380
Tannenberg Apotheke,
Birkbuschstr. 59, 12107 Berlin 
Tel. 030-7718824
Wildenbruch Apotheke,
Sonnenallee 105, 12045 Berlin,
Tel. 030-6872124

Physiotherapie,
Wilmersdorfer Str. 39, 10627 Berlin
Tel.: 030-31802711
Physiotherapie & Massage,
Joachimsthaler Str. 21, 10719 Berlin-
Charlottenburg, Tel.: 030 236 23 482
Physiotherapie Bilal
Residenzstr. 153, 13409 Berlin
Tel.: 030-41727171 / 0176-70765060

- د/ محمد محمد

ـ عدنان المحضر

ـ بالل للعالج الطبيعي

Blissestrasse 5, 10713 Berlin

Tel 030 861 06 86  Fax 030 861 06 87
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BRILLENSTUDIO
ABDALLAH

Nemer El-Ahmed
Versicherungsbüro, Gotzkowskystr. 29, 10555 
Berlin, Tel. 030-3347198
ٌRamy Elsayad (BHW/Postbank)
Mohriner Allee 70, 12347 Berlin, Tel.:
030-22439834 

- نمر األحمد

ـ رامي الصياد

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel

Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice

Beratung & Versorgung

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

E-Mail  info@abdul-ot.de

∞e^í€◊÷<l^ø ^uÊ<l]Å^fl{{{{{â
Ç{{{{{{ä¢]<^ñ¬_<ƒÈ€¢<l]Ç{{{{é⁄

l^æ^ÀuÊ<ÌÈfõ<hÖ]Áq
Ì{{{{Èfi^•<Ì{{{È÷àfl⁄<l]Ö^Ëá

Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96



.Naturheilpraktiker

.Akupunktur

.Gefäß- und Schmerztherapie

.Krankengymnastik

.Manuelle Therapie

.Massagen

.Elektrotherapie

.Schlingentisch

.Eisbehandlung 

.Fango / Heißluft

.Lymphdrainagen

.Sportphysio

.Proprioceptive Neuromuskuläre Facilitation

.Funktionelle Bewegungslehre

.Rückenschulkurse

.Rückbildungsgymnastik 
  (nach Schwangerschaft)
. Schröpftherapie
.Hausbesuche: Alle Krankenkassen, BG & Privat

S t o s sw e l l e n t h e ra p i e

P h y s i o t h e r a p i e  Z e n t r u mP h y s i o t h e r a p i e  Z e n t r u m
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Joachimsthaler Str. 21, 10719 Berlin-Charlottenburg
Tel.: 030 236 23 482 , Fax: 030 236 23 484

www.praxis-almahdar.de  |  info@ praxis-almahdar.de

U-Bhf. Kurfürstendamm ( U9) ,  Bus 204, 249 , M 19, M 29
Mo.- Fr.: 09.00 - 18.00 Uhr,  Sa.  nach Vereinbarung

Handy: 0178 6105378   SMS+Whatsapp
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Abokal Najat
Kienitzer Str. 107, 12049 Berlin
Tel.: 030-62206896
Ahmed Abed
Schönstedtstr. 7, 12043 Berlin
030-2850 2300
Ibrahim Housam
Müllerstr. 156 A, 13353 Berlin,
Tel. 030-469062822
Jawabreh, Imad
Kurfürstendamm 152, 10709 Berlin, 
Tel. 030-3974470
Naser Mansour 
Meinekestr. 8, 10719 Berlin, 
Tel. 030-69532914
Nasereddin Josef
Bastianstr. 5, 13357 Berlin
Tel.: 030-66403045
Riad Khalil
Meinekestr. 8, 10719 Berlin, 
Tel. 030-37584248
Tarig Elobied
Alt Moabit 108a, 10559 Berlin, 
Tel.030-330999990

ـ اة/ نجاة أبوقال

ـ ا/أحمد عابد

ـ ا/ حسام ابراهيم

ـ ا/ عماد جوابرة

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ يوسف ناصر الدين

ــ ا/ رياض خليل

ـ ا/ طارق العبيد
Müllerstraße 156 A
13353 Berlin
U-Bhf. Leopoldplatz
Tel 030 469 062 822
Fax 030 469 062 829

SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,

Strafrecht, Ausländer- & Asylrecht

ª<ìí~j⁄
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Brillen Studio,
Blissestr. 5, 10713 Berlin
Tel. 030-8610686

- د/ عبد هللا

ِAmerco Handels GmbH&Co. KG
Harzer str. 51, 12059 berlin
Tel.: 0157-35114708

   ـ أميركو
للتجارة      

BGR,Gebäudereinigung
Carstennstr. 29 a, 12205 Berlin, 
Tel. 030-81490342
Laham
Wrangelstr. 100, 10997 Berlin, 030-61043213

- شركة برلين للنظافة

- شركة لحام

Anwälte, Optiker, Reinigung  محامون، نظارات، أعمال النظافة

21 Jahre Dalil Magazin
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Firma Mattar
Tel. 0176-26888250
Hajjir Umzüge
0176-70739151
IL Dienstleistung
Kottbusser Damm 70, 10967 Berlin
Tel.: 030-9838845
Mattar Transport
0176-61799437

- شركة مطر

ـ نقليات حجير

ـ عبد هللا سعد

ـ مطر للنقليات

El Nahar
Stuttgerter Platz 11, 10627 Berlin, Tel. 
0174-2535585

ـ النهار

AliTel
Brisestr. 5, 12053 Berlin
Tel.: 0176-71050656
Bassal-Shop
Sonnenallee 36, 12045 Berlin
Tel. 030-62725201
City Phone
Sonnenalle 42, 12045Berlin
Tel. 030-62989399
Handy World
Karl-Marx-Platz 1, 12043 Berlin
Tel.: 030-50915236
Handy & Technik
Erkstr. 7, 12043 Berlin
Tel. 030-33029960
I like Handy
Kottbusser Damm 70, 10967 Berlin,
Tel.: 030-6807 0391
Tam Tam
- Karl-Marx-Str. 65,12043 Berlin
  Tel. 03087339250
- Karl-Marx-Str. 175, 12051 Berlin
  Tel. 030-68088030

ـ علي لالتصاالت

- هواتف بصل

- هولتف المدينة

ـ عالم الموبيل

- رمضان

ـ عبد هللا سعد

- طم طم

ـ البصراوي لألجهزة 
 المنزلية   

 والكهربائية

Al Basrawy : 
Waschmaschinen, Geschirrspüler, 
Trockner
0157-5789 1714

AN- & VERKAUF 
AB Automobil
Barnetstr. 53, 12305 Berlin
Tel.: 030-7456418
Autoservice Abo Ward
Neuendorfer Str. 64, 13585 Berlin
Tel.: 030-61365550
Jallous Automobile
Lübarser Str. 35, 13435 Berlin
Tel. 030-4024415
Wehbe Autohandel
Kiefholzstr. 388, 12054 Berlin,
Tel. 030-62804435
VERMIETUNG
Ascar
Mehringdamm 63, 10961 Berlin,
Tel. 030-695797-6
REPARATUR
ASD Auto Design u. Service GmbH
Koloniestr. 104, 13359 Berlin,
Tel. 030-4926372
Chebli, Hikmet u. Ghazi
Koloniestr. 127, 13359 Berlin, 
Tel. 030-4939073
KFZ-GUTACHTER
BAG, Belal Ahmed
Schierker Str. 28, 12051 Berlin
Tel.: 030-62900013 Funk: 0177-4725337
KFZ-Gutachter, El-Amassi
Osloer Str. 112, 13359 Berlin.
Tel.: 030-52134969 Funk: 0176-76778115
KFZ-Ingenieurbüro AS
Mariendorfer Damm 45, 12109
Belin, Tel.: 030-89000201
Samer dahan
Hohenzollerdamm 157, 10713 Berlin,
Tel.: 030-33 988 148
SVS, Abotair & Biary
Klausingring 1, 13627 Berlin
Tel.: 030-49207543

ـ بالل أحمد

ـ محمد العمصي

ـ على عواضة

ـ سامر دهان

ـ يزيد و فاضل

Khadem , Mustapha   
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin, 
Tel. 030-2517742
Hatem El-Batta
Swinemünder Str. 48B, 13355 Berlin,
Tel. 030-7914857
Khleif, Moussa
Greifenhagener Str. 48, 10437 Berlin, 
Tel. 030- 4455725
Naim Ashour
Schöneberger Str. 5a, 10963 Berlin
Tel. 030-33986886
Sudgi Hamdan
Kurfürstenstr. 37a, 12249 Berlin-Lankwitz, 
Tel. 030- 81001323 / 0163-7280250

ـ ا/مصطفى

ـ أ/ حاتم البطة

ـ ا/ موسى

ـ ا/نعيم عاشور

ـ ا/ صدقي حمدان

Adam Travel
Pariser Platz 4A, 10117 Berlin, Tel.: 
030-25559889
Al-Hanan
Sonnenallee 94, 12045 Berlin, Tel. 
030-68053236
Almadina Travel Service
Flughafenstr. 33, 12053 Berlin, Tel. 
030-26558448
Babylon Reisen
Grunewaldstraße 60, 10825 Berlin, 
Tel. 030 -78715751
Dania Reisen
Müllerstr. 119, 13349 Berlin, Tel. 
030-81799643
Terek Ben Ziad
Werbellinstr. 5, 12053 Berlin, Tel.: 
030-67 51 84 91
Hayat Reisen
Drontheimer Str. 24, 13359 Berlin, 
Tel.: 030-7024 6347
Hegazi
Tauentzienstr. 16, (Kudamm), Tel. 
030-2139062

ـ آدم للسياحة

ـ الحنان للسياحة والسفر

 
ـ سفريات المدينة

- سفريات بابيلون

ـ سفريات دانيا

ـ سفريات حياة

- سفريات حجازي

HTC-Harb
Potsdamer Str. 93, 10785 Berlin, Tel. 
030-2651627
Kudus Reisen 
Gneisenaustr. 90, 10961 Berlin, Tel. 
030-6948974
Maschari Reisen
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin, Tel. 
030-61621767
Watan Reisen GmbH
Sonnenallee 55, 12045 Berlin, Tel. 030-
56828971-73
Safa Reisen 
Baruther Str. 1, 10961 Berlin,  Tel. 
030-61202799
Town Travel
Sonnenallee 122, 12045 Berlin, Tel. 
030-2363 2927

ـ مكتب حرب

ـ مكتب القدس

ـ سفريات المشاريع

ـ سفريات الوطن

ـ سفريات الصفا
 

ـ تاون ترافيل

Electronicline 
Beusselstr. 78, 10553 Berlin
Tel. 030-34502802
Elektro Fun
Karl-Marx-Str. 12043 Berlin
Tel. 030-62732563
Mobile Sat
Sonnenalle 114, 12045 Berlin
Tel. 030-62001883
Rix Handy Shop II
Erkstr.11, 12043 Berlin
Tel. 030-70220846
SatCom Berlin
Müllerstr. 167, 13323 Berlin,
Tel.: 030-53063660

- إلكترونيك لين

- إلكترو فن

- موبيل سات

- ريكس

ـ ساتكوم

Abdelwahed
Alt-Lietzow 22, 10587 Berlin, 
Tel.: 030 / 3413512
Al-Salihi, Nour-Al-Din
Afrikanische Str. 153D, 
13351 Berlin, Tel. 030-45081540
Al-Samarai
Ermslebener Weg 4, 10713 Berlin, 
Tel. 030 / 8246968
Amado
Pariser Str. 63, 10719 Berlin, 
Tel. 030/8851895
Bouchra El Hajyel
Beusselstr. 77, 10553 Berlin, Tel. 030-
91574731
Choraka Saleh
Lüderitzstr. 79, 13351 Berlin, 
Tel.030- 4528656
Dr. Elektiar A.
Aachener Str 40, 10713 Berlin, 
Tel. 030-2138830
Fouad Moussa
Bundesallee 32, 10717 Berlin, Tel.: 0176-
7005 5678
Ismail Khalil
Weichsel Str. 7, 12043 Berlin, 
Tel. 0177-5987984

ـ ا/عبد الواحد

  
ـ نور الدين الصالحي

 

ـ ا/ السامرائي

 
ـ ا/ أمادو

ـ أة/ بشرى الحجيل

ـ ا/ صالح

ـ د/ أحمد اإلختيار
 

ـ ا/ فؤاد موسى

ـ ا/ إسماعيل

Aachener Str. 40, 10713 Berlin
(U-Bhf: Heidelberger Platz  Bus: 249)

E-Mail post@elektiar.de
Tel 030 213 88 30  Fax 030 213 88 40

Funk 0171 838 97 31

Dr. A. Elektiar
dolmetscher

د/ أحـمد اإلختيار
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cab24 Taxischule 
Dominicusstr. 11, 10823 Berlin, Tel.: 
030-47399222
Die Smarte Fahrschule 
 Klosterstr. 28, 13581 Berlin, Tel.: 0157-
80556115
Exakt Fahrschule
Anzengruberstr. 6, 12043 Berlin, Tel.:030-
23536205
Sonnen Fahrschule
- Sonnenallee 82, 12045 Berlin, Tel.: 
030-68072096
- Karl-Marx-Str. 163, 12043 Berlin, Tel.: 
030-98409549
- Tempelhofer Damm 214, 12099 Berlin, 
Tel.: 030-55596711
Turbo Fahrschule
- Bredowstr. 2,10551 Berlin,   Tel. 030-
39837537 
- Donaustr. 101, 12043 Berlin,   Tel. 030-
56821280

ـ كاب ٢٤

ـ سمارت

- إكسزاكت

ـ أ / محمد

- أ / حبيب

Foto Farid
Sonnenallee 69, 12045 Berlin
Tel. 030-60507180
MedyaHD
Sonnenallee 95, 12045 Berlin
Tel. 030-68975838

ـ فوتو فريد

ـ ستوديو ميديا

F&S Steuerberatung
Friedrichstr. 231, 10969 Berlin
Tel.: 030-9940 496 80
Dr. Nagih Al-Obaidi
Degnerstr. 140, 13053 Berlin
Tel.: 01736001126

ـ فرات العبيدي

ـ د. ناجح العبيدي

...... Elektronik, Reisebüro, Übersetzer und Dolmetscher الكترونيات، سفريات، مترجمون، تأمينات، ، مدارس قيادة،
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Safina
Rathenower Str. 16, 10553 Berlin, 
Tel. 030-39480386
Traum Insel
Wilhelmstr. 15, 10963 Berlin
Tel.: 030-25923697
Traum Insel
Wilhelmstr. 3, 10963 Berlin
Tel.: 030-25938954

- سفينة الحكمة

- الناصرة

- بيت لحم

ـ المعهد الثقافي العربي
 

ـ الفالح

ـ البيان

ـ مدارس ألفابت

 
ـ الحولة

ـ اإلرشاد
 

ـ تعليم اللغة العربية

 
ـ مدرسة األندلس

 

ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات

 

ـ الرابطة 
 اللبنانية

ـ مدرسة النور

ـ دار الحكمة

المدرسة العربية / الكرامة

 
- مدرسة فلسطين

AKI
Falkstr. 23, 12053 Berlin, Tel.68081472
Alfalah
Koloniestr. 30, 13359 Berlin 
Tel. 41719694
Al-Baian
Huttenstr. 31, 10553 Berlin, 
Tel. 34357644
Alphabet
- Nehringstr. 8, 14059 Berlin
- Crellstr. 38, 10824 Berlin
Tel.: 01520151947
Al-Huleh
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 6214959
Al-Irschad eV.
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin,
Tel. 030-62983410
Arabischer Unterricht
Uthmannstr. 23, 12043 berlin
Tel. 030- 21806954
Al Andalus
Falkstr. 22, 12053 Berlin, 
Tel. 030-68054435
Cordoba
- Finowstr. 27, 12045 Berlin; 
  Tel. 030-51630581
- Drontheimer Str. 32a, 13359 Berlin,
  Tel. 030-49908859
- Flughafenstr. 43, 12053 Berlin
  Tel. 030-62731998
Deutsch-Libanesische Gemeinde 
Kurmärkische Str. 1-3, 
10783 Berlin, Tel. 030-8335332
El-Nur
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 030-
56823914
Haus der Weisheit
Rathenower Str. 16, 10533 Berlin, Tel. 
030-39808625
Karame e. V.
Puttkamer Str. 19, 10969 Berlin, Tel. 
0176-  40198574
Palästina Sportvereine e.V.
Prinz-Eugen-Str. 17, 13347 Berlin, 
Tel. 030-2111562

Schulen, Kindergärten, Immobilien, Baufirmen, Mobilfunk مدارس، رياض أطفال، عقارات، أعمال البناء، تليفونات

Jamil, Kamal 
Wolframstr.5, 12105 Berlin, Tel. 030-7511433
Khadem, Mustapha
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin, 
Tel. 030-2517742
Nouri, Noureddine
Linienstr. 46, 10119 Berlin, 
Tel. 030-28879659
Safadi
Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin, 
Tel. 030-20454766

Firma A. Khellouf
Braunschweiger Str. 68, 12055 Berlin, 
Tel. 030-6834583
Firma KS tec
Tel. 030-48826242 / 0176-61799437

- م / كمال جميل

- م / مصطفى خادم

- م / نور الدين نوري

- م / حاتم الصفدي

- خلوف ألعمال الدهان

- صفصوف للنقل واإلعمار

Egyptair
Flughafen Berlin-Brandenburg, Terminal A/2
12521 Berlin, Tel.: 030-609176907
Qatar Airways
Flughafen Tegel, 13405 Berlin 
Syrian Airlines
Bundesallee 20, 10717 Berlin, 
Tel. 030-88714260 / 89

- مصر للطيران

الخطوط القطرية

- الخطوط السورية

Al Atlal 
Tel. 030-3424988
Dj. Al-Afrah 
Tel. 030-85977769 / 01761-63886003
Dj. Farid
Tel. 030-60507180
Dj. Hanin 
Tel. 0176-22045953
Dj. Zakareya 
Tel. 0171-8792784
Essam 
Tel. 0162-3523883
Nagham 
Tel. 0173-6178173
Ronaldo
Tel.0179-5571314
FESTSAAL
Alafrah Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel 0176-63886003
AWA Saal
Wiebestr. 49, 10553 Berlin
Tel. 030-88531058
Charisma Festsaal
Colditzstr. 29, 12099 Berlin
Tel. 0173-2059765
Elegance Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447181-83
Kontrast Festsäle
Handwerkerstr. 33, 15366 Berlin
Tel.: 0151-66505050
LUX Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel.: 030-536 04 033
Orient Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Queen Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin, ِ(Seitenflügel)
Tel. 030-75447183
Royal Event Center
Am Juliusturm 55, 13559 Berlin
Tel.: 03036757709
Saphire Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Sato Festsaal
Neuköllnische Allee 25, 12057 Berlin
Tel. 030-68055036
Sultan Event Center
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel.: 030-536 04 033

ـ األطالل

ـ األفراح

ـ فريد

ـ حنين

ـ زكريا

ـ عصام زمبيبال

 ـ نغم 

ـ ممدوح

ـ صالة األفراح

ـ صالة األمل واألحالم

 
ـ صالة كاريزما

ـ صالة األناقة

ـ صالة كونتراست

ـ صالة لوكس

ـ صالة الشرق

ـ صالة الملكة

ـ الصالة الملكية

 
صالة زفير

ـ صالة شاتو

ـ صالة سلطان

CHARLOTTENBURG-WILMERS-
DORF 
Caritasverband 
Allgemeine Soziale Beratung
Pfalzburger Straße 18 in 10719 Berlin
Telefon: 66 63 3 - 9 60
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Brandenburgische Straße 80 in 10713 
Berlin 
Kostenlose Rechtsberatung Mi 14 - 
16:30 Uhr
FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG 
Berliner Mietergemeinschaft
Möckernstraße 92/Ecke Yorckstraße in 
10963 Berlin
Beratungszeit: Di ab 19 Uhr
GEBEWO pro
Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle 
und Existenzsicherung
Gneisenaustraße 2 / 3. Etage VH in 
10961 Berlin, Telefon:53 15 68 50
mitHilfe
Rigaer Straße 62 in 10247 Berlin
Telefon: 41 72 18 79 
Beratung in existenziellen Notlagen 
zur Vermeidung oder Behebung von 
Wohnungsnot
RuDi Nachbarschaftszentrum 
Hartz-IV-Beratung
Modersohnstraße 55 in 10245 Berlin 
Telefon 29 49 20 25 
Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte 
TAM – Interkulturelles Familienzentrum 
Wilhelmstraße 116-117 in 10963 Berlin
Telefon: 2 61 19 93
Beratung für Familien in Kreuzberg
Rechtsberatung mit einem Anwalt:
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von 
15 - 18 Uhr
in der St. Thomas-Gemeinde, Bethani-
endamm 23-29 in 10997 Berlin
LICHTENBERG-HOHENSCHÖN-
HAUSEN 
Arbeitslosenverband 
Bürger-Kommunikations-CenterLands-
berger Allee 180 c-d in 10369 Berlin
Telefon: 97 60 51 98
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Rathaus Lichtenberg
Möllendorffstr.6, 10367 Berlin
Di 15–18 (ohne Voranmeldung) 
Ball e.V.
Beratung und Wohnunterstützung 
Sozialberatung 
Marchwitzastr. 24–26 in 12681 Berlin 
Telefon: 5 42 21 55
Völkerball 
Interkulturelle Begegnungsstätte Berlin-
Lichtenberg 
Josef-Orlopp-Straße 52 in 10365 Berlin
Telefon: 55 49 20 45

MARZAHN-HELLERSDORF 
Arbeitslosenverband ALZ Marzahn 
Glambecker Ring 80 - 82 in 12679 
Berlin
Telefon: 93 49 65 04
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Beratung + Leben 
Allgemeine Soziale Beratung und Mig-
rationserstberatung für Erwachsene 
Landsberger Allee 400 in 12681 Berlin
Telefon: 9 35 20 63
Gewerkschaftlicher KIEZ-Treff
Mehrower Allee 28-32 in 12687 Berlin 
Telefon: 93 66 50 66
ALG II Beratung

MITTE (Mitte, Tiergarten, Wedding) 
Arbeiterwohlfahrt 
Zentrum für Migration und Integration
Stettiner Straße 12 in 13357 Berlin
Telefon: 66 64 39 - 0
Berliner Arbeitslosenzentrum (BALZ) 
Nazarethkirchstraße 50 in 13347 Berlin 
(direkt am U-Bhf. Leopoldplatz)
Telefon: 45 60 60 15
Beratung auch zum Arbeitslosengeld I.
Caritasverband 
Allgemeine Soziale Beratung
Oldenburger Straße 47 in 10551 Berlin 
Tel.: 6 66 33 - 71 70
Deutsches Rotes Kreuz 

Allgemeiner Sozialer Dienst (Tiergar-
ten) 
Gotzkowskystraße 8 in 10555 Berlin
Zugang über Zwinglistraße 
Telefon: 3 48 03 - 1 63
Allgemeine Soziale Dienste (Wedding)
Neue Hochstraße 21 in 13347 Berlin 
Telefon: 46 90 19 - 50 
Rechtsambulanz Sozialhilfe
Exerzierstraße 23 in 13357 Berlin
Telefon: 46 06 75 34
Rechtsberatung zu Arbeitslosengeld II 
und Sozialhilfe für einkommensschwa-
che Personen.

NEUKÖLLN 
Caritasverband 
CARIsatt-Beratung Allgemeine Soziale 
Beratung 
Dieselstraße 11 in 12057 Berlin 
Telefon: 66 63 37 90
Diakoniewerk Simeon 
Soziale Beratung 
Morusstraße 18 A in 12053 Berlin
Telefon: 68 24 77 - 11
Migrantensozialdienst 
für Ratsuchende nicht-deutscher
 Herkunft
- Morusstraße 18 A in 12053 Berlin 
Telefon: 68 24 77 - 18
- Joachim-Gottschalk-Weg 41 in12353 
Berlin 
Telefon: 66 09 09 17
mitHilfe
Boddinstraße 58 in 12053 Berlin 
Telefon: 68 97 71 50 / 68 40 92 30 
Beratung in existenziellen Notlagen 
zur Vermeidung oder Behebung von 
Wohnungsnot
Nachbarschaftsheim Neukölln
Sozialberatung 
Schierker Straße 53 in 12051 Berlin

PANKOW 
Beratung + Leben 
Sozialberatung Pankow
Zelterstraße 14 in 10439 Berlin 
Telefon: 41 72 20 33 
Caritasverband 
Allgemeine Soziale Beratung
Dänenstraße 19 in 10439 Berlin
Telefon: 4 45 74 30

REINICKENDORF 
Rathaus Reinickendorf
Eichborndamm 215 - 239 in 13437 
Berlin
Raum 119 B 
Kostenlose Rechtsberatung für Einkom-
mensschwache. 
HVD Neustart 
Beratung und Wohnunterstützung
Alt-Reinickendorf 7 in 13407 Berlin 
Telefon: 4 14 68 74 
SPANDAU 
Beratung + Leben 
Sozialberatung Spandau
Hasenmark 3 in 13585 Berlin 
Telefon: 3 31 30 21
Deutsches Rotes Kreuz 
Allgemeiner Sozialer Dienst 
Galenstraße 29 in 13597 Berlin 
Telefon: 43 72 89-95 
Gemeinwesenverein Heerstraße Nord 
Beratungsstelle Treffpunkt 
Obstallee 22 d in 13593 Berlin 
Telefon: 3 63 41 12
 
HÎNBÛN
Internationales Bildungs- und Be-
ratungszentrum für Frauen und ihre 
Familien 
Brunsbütteler Damm 17 in 13581 Berlin 
Telefon 3 36 66 62 
Treffpunkt Regenbogen 
Lynarstraße 9 in 13585 Berlin
Telefon: 3 36 10 36
STEGLITZ-ZEHLENDORF 
Diakonisches Werk Steglitz und Teltow-
Zehlendorf
Johanna-Stegen-Straße 8 in 12167 
Berlin
Telefon: 7 71 09 72

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Arbeit und Leben (DGB/VHS)

Keithstraße 1-3 in 10787 Berlin 
Telefon: 30 10 48 65
Diakonisches Werk Tempelhof-Schö-
neberg 
Stadtteilzentrum „KoKuMa“ 
Rathausstraße 28 in 12105 Berlin-
Mariendorf 
Telefon: 74 00 44 65
HVD Neustart
Beratung und Wohnunterstützung 
Kaiserin-Augusta-Str. 75 ,12103 Berlin 
Telefon: 32 51 34 43 
Stadteilverein Schöneberg 
im Stadtteilladen „Halk-Kösesi“ 
Crellestraße 38 in 10827 Berlin 
Telefon: 78 70 40 50
im Pallasladen PallasT
Pallasstraße 35 in 10781 Berlin
Telefon: 2 16 64 73
TREPTOW-KÖPENICK 
Bürger Informations Zentrum Ober-
schöneweide 
Wilhelminenhofstraße 42 B in 12459 
Berlin 
Telefon: 5 35 36 88 
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Ahmad
Weisestr. 8, 12049 Berlin,
Tel. 030-21803302
Alouisal
Sonnenallee 99, 12045 Berlin 
Te. 0176-85247263
Alouisal
Weichselstr. 56, 12045 Berlin
Tel.: 030-6130 9162
Al-Faisal
Exerzierstr. 3, 13357 Berlin 
Tel. 030-69525178
Aamir
Voltastr. 35, 13355 Berlin, 
Tel. 030-46456799
Belal
Gotzkowskystr. 32, 10555 Berlin
Tel. 030-20953282
BON BON
Sonnenallee 68, 12045 Berlin
Tel.: 030-22460787
Byblos
Scharnweber Str. 122, 13405 Berlin
Tel. 0176-67667070
Kleopatra
Fritschestr. 49, 10627 Berlin, Tel. 030- 
37591085
Elegance
Sonnenallee 112, 12045 Berlin 
Tel. 030/6872483
El-Sufara
Maxstr. 15, 13347 Berlin
Tel.030-81799075
Vandam
Tel.: 015759643529
Goldene Finger
Sonnenallee 13, 12047 Berlin
Tel. 030-62985725
Haissam
Gneisenaustr. 83, 10961 Berlin
Tel. 0173-8248026
Hussein coiffeur
Prinzenallee 36, 13359 Berlin
Tel. 030-21471352

ـ صالون أحمد 

ـ صالون الوصال ( أبو الخير) 
 

ـ صالون الوصال ( سليم)

ـ صالون الفيصل

ـ صالون أمير

 
ـ صالون بالل

ـ صالون بون بون

ـ صالون بيبلوس

ـ صالون كليوبترا

ـ األناقة 

 
ـ السفراء

ـ حسين فاندام

ـ األصابع الذهبية 

ـ هيثم  

ـ كوافير حسين

Al-Ahram,
Schiffbauerndamm 40, 10117 Berlin, 
Tel. 030-2064690
Iraq Network,
Postfach 1456, 63128 Dietzenbach
www.aliraqnews.com
webmaster@aliraqnews.net
Tel. 0178-9712017
KUNA,
Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin, 
Tel. 030-20913695
Maghreb Presse,
Dricksenstr. 50, 10171 Berlin, 
Tel. 030-2096172

ـ جريدة األهرام

  
ـ شبكة األخبار العراقية

 ـ وكالة األنباء الكويتية

ـ وكالة األنباء المغربية

Biomedizinische Kosmetik
Kadiner Str. 23, 10243 Berlin, 
Tel. 030-42021213
Docure
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
Khaled Salebi
Mainzer Str. 12, 10715 Berlin
Tel. 030-8536521
Kleopatra
Feitschestr. 49, 10627 Berlin, 
Tel. 030-20093965

ـ ريم اسماعيل

ـ زهرة بوركادي

ـ مركز خالد صليبي للتجميل
 

ـ كليوبترا

Bissan
- Sonnenallee 52, 12045 Berlin
- Alvenslebenstr. 6,10783 Berlin
  Tel. 030-61204861
Orient 36
Ohlauer Str. 4, 10999 Berlin
Tel. 030-51052119
Swedan Möbel
Hemannstr. 141, 12051 Berlin
Tel.030-6283334

ـ بيسان

 
ـ الشرق

 
ـ موبليات سويدان

Adil Mode
Südstern 4, 10961 Berlin
Kottbusser Damm 103, 10967 Berlin
Tel./ Fax: 030-69507373
Al-Hanan
Sonnenallee 98, 12045 Berlin
Tel. 030- 56822927
Tabarak
Erkstr. 4, 12043 Berlin,
Tel. 030-68080633
Nour
Sonnenallee 92, 12045 Berlin
Tel.: 0179-1319048

ـ أزياء عادل

 

ـ الحنان

 
ـ تبارك

ـ فساتين نور

Braunschweiger Str. 82, 12055 Berlin
Tel.: 030 615 76 70

Fax: 030 616 53 889
Mail: post@dalil.de

Web: www.dalil.de
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Flyer - Falzflyer - Visitenkarten
Klappkarten - Plakate - Broschüren

Mappen - Kataloge - Blöcke
Briefpapier - Postkarten

und Vieles mehr!

Flyer

KundenstopperVisitenkarten

Falzflyer

Speisekarte

Stempel

Al-Muhammadawi
Einemstr. 4, 10787 Berlin
Tel. 030-25358338-9
Ramadan Maschinenhandel
Tel. 030-40713701
Munkari, Kutayba
Ahrweilerstr. 22, 14197 Berlin
Tel. 030-8213222 

- المحمداوي للسيارات

- رمضان

- قطيبة

ـ أبو ظبي

 
ـ الجزائر

 

ـ األردن

ـ العراق
 

ـ لبنان

ـ سورية

 

ـ قطر

 
ـ دبي

 

ـ مصر

ـ السودان

 

ـ الكويت

 ـ البحرين

  
ـ ُعمان

 

ـ المغرب

ـ فلسطين

 

ـ السعودية

 
ـ اليمن

ـ ليبيا

Abu Dhabi 
P.O. Box 2591
Tel. (00971 2) 443 56 30
FAX: (00971 2) 443 56 25
Algier
B.P. 664, DZ-16000 Algier,
Tel. (00213 2)174 19 41
FAX: (00213 2)174 05 21
Amman 
P.O. Box 183, 11118 Amman,
Tel. (00962 6) 59 30 351
FAX: (00962 6) 59 30 481
Bagdad
P.O. Box 2036
Beirut
B.P. 2820,
Tel. (009614) 91 44 44,
FAX: (0096 14) 91 44 50
Damaskus
B.P. 2237
Tel. (00963 11) 3 32 38 00,
FAX: (00963 11) 3 32 38 12
Doha
P.O. Box 3064
Tel. (00974)487 69 59,
FAX: (00974)487 69 49
Dubai
P.O. Box 2247,
Tel. (009714) 397 23 33,
FAX: (00971 4) 397 22 25
Kairo
Hassan Sabri Str 8 B, Zamalek,
Tel. (0020 2) 739 96 00   
FAX: (0020 2) 7351076
Khartum
P.O. Box 970, 
Tel. (00249 11) 77 79 90,
FAX: (00249 11) 77 76 22
Kuwait
P.O. Box 805 Safat, 13009 Safat, 
Tel. (00965) 2 52 08 57, 
FAX: (00965) 2 52 07 63
Manama
P.O. Box 10306, Manama, Bahrain. 
Tel. (00973) 1753 02 10, 
FAX: (00973) 1753 62 82
Maskat
P.O. Box 128, Ruwi, PC 112, 
Tel. (00968) 773 24 82, 
FAX: (00968) 773 56 90
Rabat
B.P. 235, 10.000, 
Tel. (0021237) 70 96 62, 
FAX: (002123 7) 70 68 51
Ramallah
P.O. Box 1854, 
Tel. (00972 2 ) 298 47 88,
FAX: (00972 2 ) 298 47 86
Riad
P.O. Box 94001, Riyadh 11693, 
Tel. (00966 ) 14 88 07 00, 
FAX: (00966 ) 14 88 06 60
Sanaa
P.O. Box 2562, 
Tel. (00967 1) 41 31 74, 
FAX: (00967 1) 41 31 79
Tripolis 
P.O. Box 302, 

Festkichkeiten, Im- & Export,، Kosmetik, Textilienاحتفاالت، استيراد وتصدير، تجميل، أزياء

Kassem
Mittenwalder Str. 43, 12049
Berlin Tel. 0176-82076032
Kristall
Urbanstr. 37, 10967 Berlin
Tel. 0176-26598848
Malla Styling
Sonnenallee 44, 12045 Berlin 
Tel. 030/62001839
Mohsen
Hermannstr. 92, 12051 Berlin
Tel. 030-68328673
Nasser
Warthestr. 67, 12051 Berlin, 
Tel. 030-62842801
Street Cut
Brunnenstr. 94, 13355 Berlin
Tel.: 030-94866121
Super Cut
Badstr. 48, 13357 Berlin 
Tel. 030-55955388
Venezia
Triftstr. 3, 13353 Berlin
Tel. 030-46988442
Wael
Sonnenallee 161, 12059 Berlin 
Tel. 030-43910087
Wael Coiffeur
Reinickendorfer Str. 48, 13347 Berlin
Tel. 030-4526016
Yassin
Ostender Str. 4, 13323 Belin,
Tel. 0157-73461990
Youssef
Stettiner Str. 62, 13357 Berlin
Tel. 030-49989960

ـ صالون قاسم

ـ كريستال
 

ـ صالون المال

ـ صالون  محسن

ـ صالون ناصر

ـ صالون هنادي
 

ـ صالون فينسيا

- صالون وائل

ـ كوافير وائل

ـ صالون ياسين

ـ صالون يوسف
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Al Afrah
Karl-Marx-Str. 71, 
12043 Berlin, Tel.: 030-85977769
Al Aman
Hermannstr. 39
Tel. 030- 6213477 
Al Hadi
Hermannstr. 177, 12051 Berlin, Tel. 
030-23911508
Al Hanan
Sonnenallee 98, 12045 Berlin 
Tel. 030-6875793
Al Hanan
Badstr. 28, 13357 Berlin, 
Tel. 030-75631605
El-Reda
Huttenstr. 110553 Berlin
Tel. 030-3995991
Dubai
Turmstr. 47a, 10551 Berlin
Tel. 030-39493541
Gulf
Turmstr. 15, 10559 Berlin,
Tel. 030-3944280
Nehme
Hermannstr.12049 Berlin
Tel. 0176-77500064

ـ مجوهرات األفراح

ـ مجوهرات األمان
  

ـ الهادي

 
ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الرضا

 
ـ مجوهرات دبي

 
ـ مجوهرات الخليج

- نعمة

Barbar Aga
Karl-Marx-Str. 46, 12045 Berlin
Tel. 030-62985881
El-Salam
Sonnenallee 44, 12045 Berlin, Tel. 
62726510
Goldene Shicha
Graefestr. 65a, 10967 Berlin
Tel. 0176-29873909
Sahara
Boddinstr. 4, 12053 Berlin, 
Tel. 62989528
Sehraya
Großbeerenstr. 79, 10963 Berlin 
Tel. 030-25938733
Tausend und eine Nacht
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin
Tel. 030-32890986 
Um Kalthum
Sonnenallee 40/70, 12045 Berlin, 
Tel. 030-2732509
Ya Hala
Pankstr. 51, 13357 Berlin, 
Tel. 030-46905038

ـ بربر أغا

ـ السالم

 
ـ الشيشة الذهبية

ـ صحارى

ـ سهراية

 
ــ ألف ليلة و ليلة

ـ أم كلثوم
 
 

ـ ياهال

Al Battul Fleischerei
Hermannstr. 151, 12051 Berlin
Tel.: 37433999
Abu Samer
Kantstr. 131, 10625 Berlin
Tel. 030-99262570
Al Hana
Wilhelmstr. 23, 10963 Berlin
Tel. 75636385
Al Kudus Al Arabi
Emdenstr. 57, 10551 Berlin
Tel. 030-39493558
Al Mustafa
Karl-Marx-Str. 36, 12043 Berlin
Tel. 030-60976387
Alrayan
Sonnenallee 156, 12059 Berlin, 

ـ ملحمة البتول

ـ أبو سامر

 
ـ الهنا

  
ـ القدس العربي

ـ ملحمة المصطفى

  
ـ الريان

Tel. 030-68972913
Aljaliel Minimarkt
Erkstr. 11, 12045 Berlin,  
Tel. 030-6814502
Alscham Markt
Sonnenallee 94, 12045 Berlin
Tel. 030-56822620
Azzam
- Willmanndamm 13a, 10827 Berlin
  Tel 030-78706213
- Sonnenalle 54, 12045 Berlin
 Tel. 030-62985505
Bagdad
Mehringplatz 6, 10963 Berlin
Tel. 030-22433003
Baraka Supermarkt
Sonnenallee 39, 12045 Berlin,
Tel. 030/62725040
El-Faisal 
Sonnenallee 158, 12059 Berlin
Tel. 030-68977147
El Mona 
Maxestr. 17, Wedding
Tel. 030-45804727
El Reda Fleischerei
Huttenstr.  3, 10553 Berlin
Tel. 030-39743128
El Salam
Sonnenallee 44, 12045 Berlin
Tel. 030-53091012
El-Schahbaa Fleischerei
Tempelhofer Damm 201, 12099 Berlin
Tel. 030-81726078
Fleischerei Jabal Amer
Richardstr. 11, 12043 Berlin
Tel.: 030-6870325
Habibi
- Müllerstr. 157, 13353 Berlin
  Tel.030- 46797910
- Perleberger Str.27, 10559 Berlin
  Tel. 030-39884657
-Harb
Potsdamer Str. 93, 10785 Berlin
Tel. 030-2651627
Lebensmittel
Manteuffel Str. 68, 12103 Berlin
Tel. 030-75653869
Mini-Markt Damis
Wollankstr. 27, 13359 Berlin
Tel. 030-48478607
Wael Markt
Badstr. 48, 13357 Berlin 
Tel. 030-4656199 
Orient
Emser Str. 104,12051B Tel. 030-62843854
Perle des Orients
Mariendorfer Str. 14, 12109 Berlin
Tel. 030-42090729
Sbaiti
Gotenstr. 26-28, 10829 Berlin,
Tel. 030-7881562
Youssef Fleischerei
Sonnenallee 80, 12045 Berlin, 
Tel. 030-60902102
Zogheib Fisch & Fleisch
Meraner Str. 4, 10825 Berlin
Tel. 030-85479090

 ـ الجليل

ـ سوق الشام

ـ عزام

ـ بغداد

 
ـ البركة

ـ الفيصل

ـ المنى

ـ ملحمة الرضا

 ـ ملحمة السالم

ـ ملحمة الشهباء

ـ ملحمة جبل عامر

ـ حبيبي

ـ حرب
 

ـ محل القناعة

ـ محالت دامس

ـ وائل

 ـ الشرق

ـ جوهرة الشرق

ـ سبيتي

ـ ملحمة يوسف

ـ زغيب

ــ األندلس
 

- الحمرا

ـ األمراء

ـ الباشا

ـ مطاعم الرحمة

- الصفا

 
ـ السلطان

 
ـ أكروم

ـ مطعم أميرة

ـ أسعد

 
ـ اصالة

 
ـ بابل

 

ـ بهارات

ـ بركة

ـ بربر أغا

 
ـ إكسال

ـ فروج المدينة
 

ـ بيت المدينة

ـ الشحرور

ـ معجنات الضيعة

 
- الرضا

 

ـ الريف
 

ـ جمال الشام

ـ حبيبي

 

ـ يافا

- الزان

ـ مندي

 
ـ مرووش

ـ مروش

ـ مسايا

Al-Andalus
Sonnenallee 40, 12045 Berlin
Al Hamra 
Raumer Str. 16, 10437 Berlin
Tel. 030-42850095
Al Omaraa
Kaiserin-Augusta-Allee 85, 10589 Berlin
Tel. 030-33006543
Al Pascha
Sonnenallee 77, 12045 Berlin
Tel.: 030-62903549
Al-Rahme
 ,Flughafenstr. 49, 12053 Berlin  ـ
    Tel.: 0179-171 30 11
  ,Karl-Marx-Str. 194, 12055 Berlin  ــ
    Tel.: 0176-2684 6030
Al-Safa 
Sonnenallee 75, 12045 Berlin
Tel. 030-62737894
Al Sultan
Mehringdamm 44, Berlin
Tel. 030-78897239
Akroum
Sonnenallee 45, 12045 Berlin
Tel. 030-23619319
Amira
Donaustr. 131, 12043 Berlin
Tel. 030-6233790 
Asaad
Luxemburger Str. 6, 13353 Berlin
Tel. 030-81799951
Assala
Hohenzolerndamm 11, 10717 Berlin
Tel. 030-47595598
Babel
- Gabriel-Max-Str. 16, 10245 Berlin
  Tel. 030-29368784
- Kastanienallee 33,10437 Berlin
  Tel. 030-44031318
Baharat
Winterfeldstr. 37, 10789 Berlin
Tel. 030-2168301
Baraka
Lausitzer Plaz 6, Kreuzberg
Tel.030-6126330
Barbar Aga
Karl-Marx-Str. 45,12045 Berlin  
Tel. 030-6242708
Casalot
Claire-Waldoff-Str. 5, 10117 Berlin
Tel. 030-27572210
City Chicken
Sonnenallee 59, 12045 Berlin
Tel. 030-6248600
City House
Sonnenallee 73, 12045 Berlin
Tel.: 030-62904952
El Chahrour
Ohlauer Str. 10, 10999 Berlin
Tel. 030-6117115
El-Daia Snack
Sonnenallee 46, 12045 Berlin
Tel: 030-63413250
El Reda
Huttenstr.  69, 10553 Berlin
Tel. 030-3911119
El-Rief
Schönhauser Allee 46 a, 10437 Berlin
Tel. 030-44043370
Jamal Elshaam
Pettenkoferstr. 2, 10247 Berlin,
Tel.: 030-37472929
Habibi
- Winterfeldplatz, Tel. 030-2153332 
- Akazienstr. 9, Tel. 030-7874428
- Körtestr, 35, Tel.: 030-2922401
Jaffa
Pariserstr. 39-40, 10707 Berlin
Tel. 030-88702908
Lasan
Adelbertstr.96, 10999 Berlin
Tel. 030-69814098
Mandi
Seestr. 57, 13347 Berlin
Tel.: 030-20095700
Marooush
Knesebeckstr. 48, Ecke Ku‘damm
10719 Berlin, Tel. 030-887118335
Maroush
Adelbertstr. 93, 10999 Berlin
Tel. 030-69536171
Masaya
Wilhelmstr. 22, 10963 Berlin

Tel. 030-25931818
Nour
Kaiserdamm 89, 14057 Berlin,
Tel. 03033008145
Qadmous
Am Friedrichshain 1, 10407 Berlin
Tel.030-4246255
Rousche
Putbusser Str. 44, 13355 Berlin
Tel.: 030-34722645
Sabil
Boxhagener Str. 28, Friedrichshein
Tel. 030-29009227
Salam
Rankstr. 3, 10789 Berlin
Tel. 030-8813461
Salamat
Dunnckerstr.18, 10437 Berlin
Tel.030-4443136 
Salsabil 1
- Göhrener Str. 6, 10437 Berlin
Tel. 030-44053504
- Wörther Str. 16 10405 Berlin
Tel. 030-44046073
Sanabel
Gabriel-Max-str. 16, 10245 Berlin
Tel. 030-29000699
Scarabeo
Ludwigkirchstr. 6, 10719 Berlin
Tel. 030-8850616
Sesam
Gneisenaustr. 22, 10961 Berlin
Tel. 030-6946801
Shaam Restaurant
Karl-Marx-Str. 177, 12043 Berlin
Tel.: 030-68084054
Sharazad
Dahlmannstr. 27, 10629 Berlin
Tel. 030-53216767
Tiba
Karl-Marx-Str. 175, 12043 Berlin
Tel. 030-68087535
Ya Hala
Pankstr. 51, 13357 Berlin
Tel. 030-46067274
Um Kalthoum
Sonnenallee 34, 12045 Berlin
Tel.: 0151-45012777

ـ نور

ـ قدموس

 ـ روشة

ـ سبيل
  

ـ سالم

 
ـ سالمات

- سلسبيل 

  
ـ سنابل

 
ـ سكارابيوس

ـ سمسم

ـ شام

ـ شهرزاد

ـ طيبة

 
ـ ياهال

ـ أم كلثوم

Abu Laila, 
Beusselstr. 68, 10553 Berlin
Tel. 030-39848063
Albascha
Huttenstr. 5, 10553 Berlin
Al Iman
Schierker str. 33, 12051 Berlin
Tel. 030-6272 8443
Aljazeera
Sonnenallee 15,12047 Berlin
Tel.: 030-62725489
Al Manar
Lüderitzstr. 10, 13351 Berlin,
Tel.: 030-4514818
Goldene Bäckerei
Kiehlufer 115, 12059 Berlin
Tel.: 030-6808 1077
Habibi 
Erkstr. 6, 12043 Berlin, Tel. 030-6820381
Nuss Depot
Sonnenallee 73,12045 Berlin, 
Tel. 030-62727797
Um Kulthum
Sonnenallee 50, 12045 Berlin, Tel. 62734399

ـ أبو ليلى

 
- الباشا

-اإليمان

ـ الجزيرة

ـ المنار

ـ المخبز الذهبي

ــ حبيبي

 ـ المحمصة العربية

 
ـ أم كلثوم

Al Badawi
Wilhelmshafener Str. 47, 10553 Berlin
Tel. 030-39037151 
FC Al-Kauthar
Glasower Str. 54, 12051 Berlin
Tel. 030-6263638
FC Karama 1978
Prinzregentstr. 5, 10717 Berlin
Tel. 030-2112547
Palästina Sport Verein
Prinz-Eugen-Str. 17; 13347 Berlin
Tel. 030-74736864
SC Al-Qods
Weisestr. 23,12049 Berlin
Tel. 030-6214959

ـ نادى البداوى

 
ـ نادي الكوثر

ـ نادي الكرامة

 
ـ  نادي فلسطين

- نادي القدس

Restaurant, Backwaren, Lebensmittel, Cafés, Juweliere مطاعم، أفران وحلويات، مواد غذائية، مقاه عربية، مجوهرات



أمستردام
على  محبة  بكل  للزوار  ومرحبة  دافئة  مدينة 
مدار العام. هي عاصمة هولندا وتتميز باألنهار 

هولندا واحدة من وجھات السفر األكثر شعبية في أوروبا، وال تكمل الزيارة لھا 
زائرها  تدعو  والتي  العالمية  الساحرة  المدينة  أمستردام،  العاصمة  زيارة  بدون 
االستكشاف. والمعروفة أيضا باسم ”فينيسيا الشمالية.“ هناك الكثير من المواقع 
الممتعة للتنزه في هولندا، مثل الميادين الممتلئة بالزهور ومراكز المدن التاريخية 

وغيرها من المعالم السياحية.

هولندا

التي تتدفق داخلها والمباني الملونة المطلة على 
هذه األنهار والجسور التي تربط اطراف المدينة 
األكثر  الهولندية  الزهور  إلى  باإلضافة  ببعض 

من رائعة. يقام في هذه المدينة أكثر من ۳۰۰ 
مهرجان  فهناك   , السنة  في  متنوع  مهرجان 
الطعام الشهي والكرنفاالت الثقافية ومهرجانات 

أمستردام



الرقص وغيرها الكثير مما يعطي المدينة حياة. 
تسمح حكومة امستردام للناس بالشواء في بعض 
منتزهاتها بعكس بعض الدول األخرى التي تمنع 
ذلك وهذا يعني أنك تستطيع ان تذهب في رحلة 
عائلية للشواء في الهواء الطلق بكل سهولة. واذا 
كنت من محبيين الطبيعة فأمستردام مناسبة لك 
ايًضا فحديقة فونديلبارك تقدم لك االسترخاء في 
جو هاديء بعيد عن ضجة المدينة باإلضافة إلى 
وجود مساحات خضراء وورود في كافة انحاء 
الطبيعة  بين حياة  المدينة تجمع  فهذه  امستردام 

الخصبة والمدينة النابضة.
اليدن

وتبعد عن  الراين  نهر  تقع اليدن على ضفاف 
اذا  امستردام مسافة 45 دقيقة بالسيارة أو أقل 
استقليت القطار. تمتاز المدينة بالممرات المائية 
التي تنبض فيها والجسور المزخرفة والكنائس 
القصائد  حاط  ويزينها  الفخم  المعمار  ذات 
المتحف  فيها  يوجد  مختلفة.  بلغاٍت  المكتوبة 
الوطني لآلثار ويحتوي هذا المتحف على بعض 

اآلثار المصرية.

دلفت
من  الكثير  اليعرفها  صغيرة  مدينة  هي  دلفت 
يفضلون  المسافرون  فمعظم  العرب.  السياح 
التقل  دلفت  ولكن  لشهرتها  المستردام  الذهاب 
روعة عن امستردام من الناحية السياحية. فهي 
ذات طابع معماري جميل واألجواء فيها منعشة. 

تشتهر المدينة بصناعة الخزف األزرق
الهاي

تقع الهاي في غرب هولندا وهي مقر الحكومة. 
هي ثالث أكبر مدينة و ثاني أكبر مقصد سياحي 

اليدن

دلفت



هولندي ، بعد أمستردام. تحتوي ال هاي على 
الثمن.  الباهظة  التجارية  المحالت  من  العديد 
أبرزها متحف  المتاحف ، من  ولديها عدٌد من 
 ، بيننهوف  بالقرب من  يقع  الذي  موريتشويس 
والذي يعرض العديد من اللوحات التي رسمها 

فنانون هولنديون
ماستريخت

ماستريخت هي أكثر مدينة هولندية ذات طابع 
فريدة التوجد  لها طاقة خاصة  بحت.  اوروبي 
من  خليط  بها  هولندا.  مدن  من  غيرها  في 

يجعل  مما  الشهية  واألطباق  واللغات  الثقافات 
االبداع فيها يتغلل األفكار. كل هذا وأكثر يجعل 
ماستريخت الوجهة المفضلة لقضاء عطلة نهاية 

في اجواء اوروبية لطيفة
أوترخت

تقع اوترخت جنوب شرق امستردام وهي مدينة 
التي  القديمة  المباني  من  الكثير  بها  تاريخية 
تعود للعصور الوسطى واشهرها هو دوم تاور. 
يعد ركوب  و  الراين  نهر  اوترخت  في  ينبض 
القوارب فيها أمٌر ممتع للسياح. تكثر في المدينة 

المساحات الخضراء وطواحين الهواء. واشهر 
التي  الهوائية  الدراجات  هي  فيها  النقل  وسائل 

يستخدمها السكان في اغلب تحركاتهم.
خرونينغن

ألنها  “فينيسيا”  ب  المدينة  هذه  البعض  يسمي 
تشترك في صفات عديدة مع مدينة فينيسيا في 
إيطاليا أبرزها بناء الجسور على األنهار. يعتمد 
والقوارب  الدراجات  على  خرونينغن  سكان 
بشكل رئيسي للتنقل وهذا مايجعلها مختلفة عن 
غيرها من المدن. وتتميز أيًضا بوجود متحف 

الهاي

ماسترخت



غرونينغير للفن الذي بُني قي القرن التاسع عشر 
و ال زال واحًدا من المعارض 
الفنية األكثر تقدما من الناحية 

التكنولوجية في هولندا
روتردام

ذات  هولندية  مدينة  روتردام 
احد  بها  عالي.  سياحي  طابع 
وتتميز  العالم  موانئ  أكبر 
في  برج  اطول  بوجود 
يوروماست  برج  هولندا وهو 
متر.   185 وطوله  روتردام 
مشاهدة  يمكنك  صعوده  عند 
تناول  او  األعلى  من  المدينة 
يوروماست  مطعم  في  الغداء 
حجز  امكانية  الى  باالضافة 
المدينة  ان  وبما  فيه.  فندق 
بها ميناء فإن الذهاب إليه يعد 

مع  وجبة  تناول  فباالمكان  ايًضا  جميلة  تجربة 
باالضافة  واألصدقاء  األهل 

إلى الجلوس امام البحر.
خاودا

هولندا  غرب  في  خاودا  تقع 
الجبن  بصناعة  وتعرف 
شيء  وأول  الشهي.  األصفر 
المدينة  السياح في هذه  يفعله 
هو تجربة جبن خودا الشهير. 
مباني المدينة تعد احد عجائب 
مبنية  فهي  الهندسي  المعمار 
عشرر  الخامس  القرن  منذ 
بشكل مميز وانيق. ومثل اي 
الماء  فقنوات  هولندية  مدينة 
وشوارعها  المدينة  تتخلل 
المشي  على  الناس  تحث 

لجمالها.

أوترخت

روتردام

خاودا

خرونينغن
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أنا مطربة عربیةأفقي

الحلول في الصفحة ۹۸

رأسي

01 - نفوس - من العائلة.
02 - أمھات - أحد الوالدین.

03 - مناص - متسعة.
04 - مؤلف روایة الجذور.

05 - سامَح - ثاني أكبر مدن العراق.
06 - توفوا (معكوسة) طرفي توائم.

07 - ملكة آشوریة أصلھا من دمشق.
08 - ذنبھا.

09 - كثیر - أبنیة.
10 - عاصمة الصین االقتصادیة المالیة.

01 - حافالت - من األقارب.
02 - مارشال إیطالي شھیر قاد حملة على أثیوبیا عام 1925م - عكس 

       مدح.
03 - للندبة - یشرب الشاي.

04 - الریبة - وضعتا شروطاً من أجل الدخول بمفاوضات.
05 - فاصل - عالیة المكانة.

06 - الفعل الماضي من یمھل - الفعل الماضي من یراوغ.
07 - إكمالھا - خاصتھ.

08 - ذھبت (معكوسة) - جاھزاً.
09 - یترصدا أخطاء اآلخرین(معكوسة) - متشابھان.

10 - شعب - مستھ.

۱- أقدم لغة مكتوبة في العالم؟
۲- أكثر مشروب إنتشاراً في العالم؟

۳- أطول جسر معلق في العالم؟
٤- أكبر أسطول بحري مدني؟

٥- أول من وضع قاموس لإلنكلیزیة؟
٦- آخر من تولى منصب الصدر األعظم  

في الدولة العثمانیة؟
۷- أكثر ملوك الفراعنة المصریین الذین 

حكموا مصر مدة في الحكم؟
۸- أول جریدة یومیة صدرت في انجلترا؟

۹- أكبر محاصیل الفواكھ في العالم؟
۱۰- أكثر العناصر شیوعاً في الكون؟
۱۱- أندر أنواع الغازات في الطبیعة؟
۱۲- أكثر تجمع للبحیرات في العالم؟

العاصمة

دولة أمریكیة؟
ما اسم الدولة؟

ماھي العاصمة؟
من یحكمھا؟

بین الصورتین توجد سبعة فوارق
حاول أن تجدھا في دقیقتین 7 x



سؤال یحتاج جواب ...

یرجع تاریخ عین دیر األنبا أنطونیوس، إلى نحو ۱۷۰۰ سنة منذ عصر القدیس 
األنبا أنطونیوس مؤسس الرھبنة في مصر والعالم، ومازالت مستمرة دون توقف 
حتى الیوم، فبعد أن عاش مرفھا منعما بخیر أسرتھ، ترك كل شيء ورائھ وقصد 
هللا بقلبھ، سار حافیًا من بلد إلى حقل إلى مدینة واستقر في الجبل، وقام بكل صدق 
قلبھ بحفر مغارتھ، عاش أبو الرھبان «األنبا أنطونیوس»، حیاة غریبة من نوعھا 
فقد قام برھبنة نفسھ بنفسھ وحیًدا بال أب اعتراف، بال كنیسة، بال معونة، ولكنھ 

انتصر على ھذا كلھ، وأخذ أوال من النساك الذین على حافة القریة.
یقع دیر األنبا أنطونیوس على سفح جبل الجاللة في محافظة البحر األحمر قرب 
التي  الصورة،  في  المتواجدة  المیاه»  «عین  توجد  الدیر  داخل  الزعفرانة  مدینة 
تنفجر منھا المیاه من وسط الصخور في وسط الصحراء حتى یومنا ھذا، رغم أن 
الدیر یرتفع عن سطح البحر بمقدار ٤٥۰ متًرا، ویرجع تاریخ ھذه العین إلى نحو 
۱۷۰۰ سنة، وتعتبر مزاًرا سیاحیًا للكثیر من السیاح حول العالم، یغلق على البئر 
بسیاج خشبى كأنھ مزار سیاحى، فترى منھ مسارات الماء تفیض وال تتوقف منذ 

آالف السنین وحتى الیوم.
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ماھو الرقم الناقص؟

۱- ما ھو اقصى ارتفاع یمكن للطیور 
أن تصلھ؟

۲- من ھو األدیب والشاعر الجزائري 
الذي لقب بابن بطوطة الجزائر؟

االولمبیة  االلعاب  جرت  أین   -۳
النسائیة األولى؟

٤- ما ھي اكثر االشھر حرارة على 
خط االستواء؟

٥- في أي سورة ورد ذكر الحوت؟
أوصى  الذي  الفیلسوف  ھو  من   -٦

بدفنھ على رأسھ بشكل عمودي؟
۷- من الحارس االسباني الذي لقب 

بالقدیس؟
تحكیم  في  كم حكم عربي شارك   -۸
بطولة كأس العالم لسنة ۱۹۹۸ التي 

اقیمت بفرنسا؟
۹- ما ھو الھرمون الذي یتأثر افرازه 

بفترات النور والظالم؟
۱۰- ما ھي أصغر دول قارة آسیا؟

۱۱- أین تقع مرتفعات فوتا جالون؟
یستخدم  الذي  الحبل  اسم  ما   -۱۲

للصعود على النخیل؟
۱۳- ماھو الحیوان الذي یطلق علیھ 

دب النمل؟
عند  الزرافة  تسمى  كانت  ماذا   -۱٤

الیونان؟
مستوردة  دولة  أكثر  ماھي   -۱٥

للكھرباء؟
۱٦- ماذا أطلق العرب على مدرید؟

۱۷- أین یوجد أكبر تجمع للخیول في 
العالم؟

۱۸- أین یوجد نھر خور بركة؟

۱۹- ما ھو أجمل المذنبات؟
الیھودي  الفقھ  كتاب  اسم  ما   -۲۰

باللغة العبریة؟
حققت  التي  الروائیة  ھي  من   -۲۱

أعلى نسبة مبیعات لروایاتھا؟
الحرب  روایة  صاحب  من   -۲۲

والسالم؟
مجموعة  على  یطلق  ماذا   -۲۳

الخیل؟
۲٤- ما معنى أم كلثوم؟

رھین  الشاعر  ھو  من   -۲٥
المحبسین؟

۲٦- ما معنى كلمة أطلس التي تطلق 
على كتاب الخرائط؟

۲۷- ما معنى كلمة األخطل؟
قتلھ  الذي  الشاعر  ھو  من   -۲۸

شعره؟
۲۹- ما مفرد كلمة أبابیل؟
۳۰- ما مثنى كلمة عصا؟

۳۱- من ھو شاعر القطرین؟
أبو  للشاعر  الحقیقي  اإلسم  ما   -۳۲

العتاھیھ؟
۳۳- ما ھو اآلجر؟

۳٤- من صاحب لقب أمیر البیان؟
لقیام  مھد  الذي  الشاعر  من   -۳٥

دولة باكستان؟
۳٦- من ھو صاحب البیت الذي قال 
فیھ النقاد ھو البیت الوحید الذي لیس 

فیھ مطعن؟
بالشاعر  الملقب  الشاعر  من   -۳۷

القروي؟

عرفنا كل شيء عن الحياة، إال كيف نعيشها

Sprüche أقوال مأثورة    أقوال مأثورة    

Jean-Paul Sartre
المزید عنھ في صفحة الحلول ۹۸جان بول سارتر

عين دير األنبا أنطونيوس



إنھ أفضل األشھر للقیام بخطوة جریئة للفت اھتمام األحباء. 
ا أو عمة أن تعطي  حاول إن كنت أبًا أو أًما، خاالً أو خالة، عم�

األوالد مزیًدا من الوقت على حساب العمل.

تقف في بدایة الشھر حائرا أمام مشكلة مادیة تواجھك وتجد 
تواجھھا  كیف  فتعرف  األقرباء  أحد  من  والمساعدة  الدعم 
بكل قوة وتنجح في منتصف الشھر بالقیام بعمل جدید یزید 

دخلك المادي.

وتتأكد  األسرة  وحنان  الزواج  وأھمیة  الحب  بمتعة  تشعر 
فتعیش  الشھر  منتصف  في  أفرادھا  أحد  وتمیز  تفوق  من 
مع الشریك لحظات من الحب التي تجعلك في عالم آخر فیھ 

المتعة والسعادة فاستمتع بكل لحظة.

أشعة  الواقع, وتسطع  التي حجبت عنك رؤیة  الغیوم  تزول 
النجاح  طریق  ولتوضح  المثمر  العمل  درب  لتنیر  الشمس 
واحذر صدیقك  مرة  الشھر عدوك  منتصف  في  احذر  ولكن 

ألف مرة ألنھما سوف یستغال مكامن ضعفك.

نفسك  في  والضعف  القوة  الشھر مواطن  بدایة  في  تكتشف 
وتسخرھا لمصلحتك ویساعدك الحظ في تفادي كل السلبیات 

التي تواجھك لتنفیذ المشاریع التي خططت لھا.

بعض  لتقدیم  وربّما  الھفوات  بعض  لتصحیح  الوقت  حان 
على  حریًصا  تكون  الحبیب.  إرضاء  أجل  من  التنازالت 

حمیمیتك وترغب في حمایة عالقتك من كّل متطفّل.

تخوض تجربة مھنیة مختلفة وتجد أن سبل النجاح مفتوحة 
والمثابرة  التركیز  الشھر  منتصف  في  علیك  ولكن  أمامك 
الالزمة  التدابیر  باتخاذ  واإلسراع  األقرباء  أحد  من  والحذر 

لتخفیف الخسارة التي قد تتعرض لھا.

اإلیجابیة  تأثیراتھ  میزة  ھي  وكم  الشھر  ھذا  جمیل  ھو  كم 
سیفتح لك الفلك أبواباً كانت موصدة ومقفلة في وجھك كما 

یقدم لك فرصاً للتعرف الى مجتمعات نافذة وقویة.

إلى  لتصل  الواقع  فوق  والقفز  الحواجز  تحطیم  تحاول  ال 
طموحك المادي، ھذه الفترة غنیة باألحداث المھمة لصالحك 
الشھر  منتصف  في  التمیز  طریق  في  بالسیر  تبدأ  وسوف 

وتحقق انجازات تضعك على طریق الثروة المتوسطة.

تنتھي فترة اإلحباط والخمول وتجد نفسك مع بدایة األسبوع 
جذریة  قرارات  وتتخذ  جدیدة  مرحلة  في  الشھر  من  الثالث 
لتحسین وضعك المھني وتنسى الماضي وتنظر إلى المستقبل 

بتفاؤل.

تحصل في منتصف الشھر على موقع جدید ومھم یزید من 
قدرتك على تنفیذ أفكارك وآرائك ویجعلك تقترب من تحقیق 

أحد أھدافك ویجعل اآلخرین بحاجة إلیك.

تواجھ في األسبوع األول من الشھر أمر یحدد مدى قدراتك 
یجري  لما  ومتفھما  وعقالنیاً  واقعیا  كن  شخصیتك,  وقوة 

حولك حتى تنجح في التعامل معھ.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مین؟
عزیزة جالل

أنا فین؟
سورینام / باراماریبو / دیزي بوترس 

فرافیش
۱- اللغة السومریة./ ۲- الكوال./ ۳- في إنجلترا عام ۱٤۱۰م./ ٤- موجود في الیابان./ 
٥- د. صموئیل جونسون./ ٦- أحمد توفیق باشا./ ۷- رمسیس الثاني حكم ٦۷ سنة./ 
۸- دیلي كورنیت./ ۹- الموز./ ۱۰- الھیدروجین./ ۱۱- تسمى الغازات النبیلة./ ۱۲- 

في كندا ویوجد حوالي ٥۰٪ من بحیرات العالم.

فكر شویة!
مارس  ۱۹۲۱م./٤-  كارلو  مونت  عیشھ./۳-  بن  الطاھر  متر./۲-   ۱۱۰۰۰  -۱
المیالتونین./۱۰-  حكام./۹-   ۷ كاسیاس./۸-  دیوجانس./۷-  القلم./٦-  وسبتمبر./٥- 
النمر./۱٥-  الجمل  الخنزیر./۱٤-  الراقول./۱۳-  غینیا./۱۲-  المالدیف./۱۱-  جزر 
دوناتي./۲۰-  أریتریا./۱۹-  الفوكالند./۱۸-  مجریط./۱۷-  الباراجواي./۱٦- 
الممتلئة  المرأة  رعیل./۲٤-  تولستوي./۲۳-   -۲۲ كریستي./  أجاثا  لیشفى./۲۱- 
على  العالم  یحمل  الذي  تعنیاإللھ  یونانیة  كلمة  المعري./۲٦-  العالء  أبو  الجسم./۲٥- 
خلیل  عصوان./۳۱-  أبالة./۳۰-  المتنبي./۲۹-  األذنین./۲۸-  طویل  كتفیھ./۲۷- 
الشاعر  أرسالن./۳٥-  شكیب  الطین./۳٤-  القاسم./۳۳-  بن  اسماعیل  مطران./۳۲- 

محمد إقبال./۳٦- الحطیئة./۳۷- رشید سلیم الخوري.

س     العقرب     الميزان      العذراء      األسد      السرطان    الجوزاء      الثور       الحمل
الحوت       الدلو       الجدي      القو

21.03-20.04               21.04-20.05               21.05-21.06               22.06-22.07                23.07-23.08               24.08-23.09                24.090-23.10              24.10-22.11               23.11-21.12                 22.12-20.01               21.01-20.02                21.02-20.03
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Jean-Paul Sartre
جان بول سارتر

 ۱۹۸۰ أبریل   ۱٥  - باریس   ۱۹۰٥ یونیو   ۲۱) سارتر  ایمارد  شارل  بول  جان 
وناشط  أدبي  وناقد  سیناریو  كاتب  مسرحي  وكاتب  وروائي  فیلسوف  ھو  باریس) 
الحرب  ألمانیا خالل  في  الفلسفة  استاذاً. درس  العملیة  حیاتھ  بدأ  فرنسي.  سیاسي 
صفوف  في  سارتر  إنخرط  فرنسا،  النازیة  ألمانیا  إحتلت  حین  الثانیة.  العالمیة 
المقاومة الفرنسیة السریة. عرف سارتر واشتھر لكونھ كاتب غزیر اإلنتاج وألعمالھ 

األدبیة وفلسفتھ المسماة بالوجودیة. 
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